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இனிய உறவு	ளுக்கு, வணக்	ம்.

சமூ	  பொ��றுப்புணர்வுத்  திட்ம்  என்�து  =ற்கோ��து  �Iருக்கும்
அறிமு	மா�கி வருகிறது. ஆ+�ல் இ=டை+ எப்�டி பொசய்வது என்று �ல்கோவறு
நிறுவ+ங்	ளுக்கும்  பொ=ரியவில்டைI.  இப்�ணி	டைளச்  பொசய்வதில்
முன்கோ+�டி  நிறுவ+மா�	  ��  உள்ளது.  இந்=  நிறுவ+ம்  =�ன்
பொ=�ழிற்ச�டைI அடைமாக்கும் �குதி	ளில் உள்ள �ள்ளி, 	ல்லூரி, நீர்நிடைI	ள்
ஆகியவற்டைற  ��து	�க்கும்  �ணி	டைள  பொசய்துவருகிறது.  இப்�ணி	டைள
��, சமூ	 பொ��றுப்புணர்வு சட்ங்	ள் உருவ�க்	ப்�டுவ=ற்கு முன்+கோரா
பொ=�ங்கிவிட்து.
 இன்று  	ட்�யமா�க்	ப்�ட்  சட்த்தில்  குறிப்பிட்  I��வராம்பு
பொ	�ண்  நிறுவ+ங்	ள்  இத்திட்ங்	டைள  பொசயல்�டுத்திய�	கோவண்டிய
நிர்�ந்=த்தில்  உள்ள+.  இந்=  நூலில்  சமூ	  பொ��றுப்புணர்வு  திட்ம்,
அ=டை+  எப்�டி  பொசயல்�டுத்துவது,  அ=ன்  கோa�க்	ம்,  அதில்  வணி	
வ�ய்ப்பு	ள் ஆகியவற்டைற �ற்றி விவரிக்	ப்�ட்டுள்ளது. இராண்�வது �குதி
தி+மாIர்  �ட்ம்  இ=ழில்  பொவளிய�+து.  அதில்  இந்திய�வில்  சமூ	
பொ��றுப்புணர்வுத்திட்ம் எப்�டி பொசயல்�டுத்=ப்�டுகிறது என்ற விவராங்	ள்
கூறப்�ட்டுள்ள+. சமூ	 பொ��றுப்புணர்வு �ற்றிய அறிமு	மா�	 இந்= நூடைI
நீங்	ள்  	ரு=முடியும்.  அ=ற்	�+  வழி	�ட்டு=டைI  இந்=  நூல்  வழங்கும்
என்று  aம்புகிகோற�ம்.  சமூ	  பொ��றுப்புணர்வு  திட்ம்  �ற்றி  எழு=
கோய�சடை+	ளும்,  அனுமாதியும்  அளித்=  தி+மாIர்  �ட்ம்  ஆசிரியர்
ஆர்.பொவங்	கோஷ்,  உ=வி ஆசிரியர் ��I��ராதி ஆகிய இருவருக்கும் எ+து
aன்றி	ள் கோ	�டி. 
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1
சமூ	 பொ��றுப்புணர்வுத்திட்ம்

a	ர் மாற்றும் கிரா�மாப் �குதியில் நிடைறய வணி	 நிறுவ+ங்	ள் பொசயல்�ட்டு
வருகின்ற+.  அடைவ  மாக்	ளுக்கு  குறிப்பிட்  கோசடைவடைய  வழங்குகின்ற+.
அ=ற்	�+  	ட்ணத்டை=  வசூலிக்கின்ற+.  இவற்டைற  �ற்றி  நீங்	ள்
	வடைIப்�கோவண்டியதில்டைI.  இந்=  நிறுவ+ங்	ளின்  வளர்ச்சி  என்�து
அ=ன்  உரிடைமாய�ளர்,  அதில்  கோவடைI  பொசய்யும்  �ணிய�ளர்	ள்
பொ=�ர்��+து=�ன். 

சரி,  இவர்	ள் சமூ	த்திற்கு என்+ �ங்	ளிப்பு பொசய்கிற�ர்	ள்?  ஆண்டிற்கு
ஒருமுடைற  மாயிடைIயில் aடைபொ�ற்று  வரும்  அறு�த்து  மூவர்  விழ�விற்கு
=யிர்  கோச�ற்டைற  பொ��ட்Iமிட்டு  வழங்குவடை=  a�ன்  கூறவில்டைI.
நிறுவ+ங்	ள் =�மா�	  முன்வந்து அவர்	ள் பொ=�ழில் பொசய்யும் �குதிக்கு
என்+ மா�திரிய�+ வளர்ச்சிப் �ணி	டைளச் பொசய்கிற�ர்	ள் என்�டை= சமூ	
பொ��றுப்புணர்வு  திட்ம்  எ+I�ம்.  இன்று  இ=டை+  இந்திய  அராசு
	ட்�யமா�க்கிவிட்து. 

இந்திய அராசு இ=டை+ சட்மா�க்கும் முன்கோ� ��,  பிர்I� கோ��ன்ற
நிறுவ+ங்	ள்  அவர்	ளின்  பொ=�ழிற்ச�டைI  உள்ள  �குதி	ளில்  	ல்வி,
கோவடைIவ�ய்ப்பு,  பொ=�ழில்திறன்  ச�ர்ந்=  �ல்கோவறு  �யிற்சி	டைள  உள்ளூர்
மாக்	ளுக்கு வழங்கிவந்=+ர்.  இப்�டி இவர்	ள் பொசய்யகோவண்டும் என்�து
அன்று 	ட்�யமில்டைI.  ஏன் பொசய்கிற�ர்	ள்?  இயற்டை	 ஆ=�ராங்	டைளப்
�யன்�டுத்தி  பொ=�ழிற்ச�டைI	டைள  அடைமாக்கும்  நிறுவ+ங்	ள்,
=ன்+�ர்வத்துன் அங்குள்ள மாக்	ளுக்	�+ பொசயல்��டு	ளில் =ங்	டைள
இடைணத்துக்பொ	�ள்கின்ற+ர்.  இ=ன்மூIம்  வணி	  நிறுவ+ம்  என்�டை=த்
=�ண்டிய விளம்�ராம் நிறுவ+த்திற்கு கிடைக்கிறது. மாக்	ளின் ஆ=ராவில்I�=
நிறுவ+ம்  எதுவுகோமா  பொவற்றிபொ�ற  முடிய�து.  அடைவ  ��ர்ச்சூன்  500
�ட்டியலில் மாட்டுமால்I, குங்குமாத்தில் கூ இம்பொ�ற�து. அராசு மாக்	ளுக்கு
எடை=யும்  இIவசமா�	  பொசய்ய  முடிய�து.  அப்�டி  இIவசம்  என்ற�ல்
வரிடைய உயர்த்தி அச்சுடைமாடைய மாக்	ளிம் இறக்கித்=�ன் பொசய்ய முடியும்.
இந்=  விஷயத்தில்  =னிய�ர்  நிறுவ+ங்	ள்  =ங்	ளுடைய  �குதிக்	�+
வளர்ச்சியில் �ங்கு பொ�ற்ற�ல் a�ட்டில் �ற்ற�க்குடைற, கோ��=�டைமா என்�கோ=
இருக்	�து. 

குறிப்பிட் பொ=�ழில்  முயற்சி  என்�து  =னிa�ரின் 	+வு=�ன்.  ஆ+�ல்
அ=டை+ அவர் ஒருவரா�	 நின்று ச�திக்	 முடிய�து.  அ=ற்கு எண்ணற்ற
	ராங்	ள்,  கோ=�ள்	ள்  கோ=டைவப்�டுகின்ற+.  ஒருவரின்  	+வு,
ஏரா�ளமா�கோ+�ரின்  வ�ழ்க்டை	யில்  பொவளிச்சம்  =ருகிறது.  சமூ	த்திலிருந்து
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பொ�றும்  விஷயங்	டைள  சமூ	த்திற்கு  திரும்�  பொசலுத்துவது  சமூ	
பொ��றுப்புணர்வுத்  திட்ம்  எளிடைமாய�	  புரிந்துபொ	�ள்ளI�ம்.  இன்று
இந்திய�வில்  =ற்கோ��து  =னிய�ர்  -  அராசு  �ங்கோ	ற்பு  திட்ங்	டைள
கூறுகிற�ர்	ள்.  இ=ன்மூIம்  	ல்வி,  சு	�=�ராம்,  கோவடைIவ�ய்ப்பு  கோ��ன்ற
விஷயங்	ளில் இந்திய� =ன்னிடைறவு பொ�ற முடியும். 

இ=டை+ எப்�டி வடைராயறுப்�து? 

ஒரு நிறுவ+ம் =+து வணி	 aவடிக்டை		டைள குறிப்பிட் �குதி ச�ர்ந்=
விதி	கோள�டு  அடிப்�டை  பொ=�ழில்  சட்ங்	டைள  மாதித்து  aக்கிறது.
இடைவயன்றி,  அடைவ  =ன்+�ர்வமா�	  ஈடு�க்கூடிய  வளர்ச்சி
பொசயல்��டு	டைள சமூ	 பொ��றுப்புணர்வு எ+ வடைராயடைற பொசய்கின்ற+ர். 

குறிப்பிட் பொ=�ழிடைIச் பொசய்யும் நிறுவ+ங்	ள் =�ம் ச�ர்ந்= துடைறடையப்
பொ��றுத்கோ= சமூ	த்திற்	�+ வளர்ச்சிப்�ணி	டைளச் பொசய்யI�ம்.  டைIஃ��ய்
கோச�ப்பு	டைள  விற்கும்  இங்கிI�ந்டை=ச்  கோசர்ந்=  நிறுவ+ம்  யூனிலீவர்.
சு	�=�ராமா�	  இருக்	  டை		ழுவது  முக்கியம்  என்று  பொ=�ர்ச்சிய�	
பிராச�ராம்  பொசய்து வருகிறது.  சமூ	ம் ச�ர்ந்தும் விற்�டை+ ச�ர்ந்து இந்=
பிராச�ராம் உ=வுகிறது.

இகோ= நிறுவ+த்தின் ரின் கோச�ப், துணி	டைள துடைவப்�=ற்	�+து. பொவண்டைமா
என்�து துணிச்சல் டை=ரியம் எ+ விளம்�ராம்  பொசய்து வந்=து.  பின்+ர்,
அ=டை+ கோவடைIவ�ய்ப்புக்	�+ 	ருவிய�	 மா�ற்றி ரின் கோ	ரியர் அ	�மி
எ+த்பொ=�ங்கி  =ன்னுடைய பிரா�ண்டை மாக்	ள்  மா+தில் அழுத்=மா�	
�திவு பொசய்=து.  அபொமாரிக்	�டைவச் கோசர்ந்= கோ	�ல்கோ	ட் நிறுவ+ம்,  �ற்	ள்
பொ=�ர்��+ �ல்கோவறு இIவச மு	�ம்	டைள ஆகோI�சடை+ வகுப்பு	டைள
உI	ம்  முழுக்	  aத்தி  வருகிறது.  இப்�ணி	டைள  இந்நிறுவ+ங்	ளில்
சிஎஸ்ஆர் எ+ வடை	ப்�டுத்திக் பொ	�ள்வர்.  

=மிழ	த்தில்  உள்ள  தி+மாIர்  �த்திரிடை	  நிறுவ+ம்,  திருபொaல்கோவலியில்
உள்ள  மாகோ+�ன்மாணியம்  சுந்=ரா+�ர்  �ல்	டைIக்	ழ	த்திற்கு
	ட்ங்	டைளக் 	ட்டிக் பொ	�டுத்துள்ளது. கோமாலும் அங்கு இ=ழியல் �டித்து
வரும்  மா�ணவர்	டைள  ஈடு��ட்டுன்  =+து  �த்திரிடை	யில்  �ணிக்கும்
அடைழக்கிறது.  	ல்வி ச�ர்ந்=  நிறுவ+ங்	டைள aத்தி வருவகோ=�டு 	ல்வி
ச�ர்ந்=  �ல்கோவறு  �ணி	டைளயும்  தி+மாIர்  நிறுவ+ம்  பொசய்து  வருகிறது.
விழிப்புணர்வு சமூ	 பொ��றுப்புணர்வு திட்ம் வடை	யில் இந்=ப் �ணி	ள்
வரும். 

	வின்கோ	ர்  நிறுவ+த்டை=  அறிந்திருப்பீர்	ள்.  மு=ன்மு=லில்  ��க்பொ	ட்டில்
சிக்  ஷ�ம்பூ  விற்�டை+டையத்  பொ=�ங்கிய  நிறுவ+ம்.  இந்நிறுவ+ம்
ஆண்டுகோ=�றும்  சிறந்=  பொ=�ழில்முடை+கோவ�ர்	ளுக்கு  விரு=ளித்து
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��ரா�ட்டுவகோ=�டு வணி	த்திற்	�+ ஐடிய�க்	டைளயும் பொ�றுகிறது.  கோ=ர்வு
பொ�ற்ற  ஐடிய�க்	டைள  பொசயல்�டுத்=  நிதியும்  அளித்து  உ=வுகிறது.  சமூ	
பொ��றுப்புணர்விலும் =+து பொ=�ழில்=ளத்திற்	�+ இத்டை= 	ண்டுபிடிக்	
முடை+யும்  	வின்கோ	ர்  நு	ர்பொ��ருள்  விற்�டை+யில்  ச�=டை+  �டைத்து
வருகிறது. 
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2

சமூ	 பொ��றுப்புணர்வின் பொ=�க்	ம்

அபொமாரிக்	�வில்  1950ஆம்  ஆண்டு  உச்சநீதிமான்றம்  	�ர்ப்�கோராட்
நிறுவ+ங்	ள்  சமூ	ம்  ச�ர்ந்=  பிராச்டை+	ளுக்கு  �ங்	ளிக்கும்  வி=மா�	
விதி	டைள  மா�ற்ற  உத்=ராவிட்து.  அக்	�Iம்  பொ=�ங்கி  அங்கு  சமூ	ப்
பிராச்டை+	ளுக்கு  நிறுவ+ங்	ள்  நிதி  மாட்டும்  அளிக்	�மால்,
அப்பிராச்டை+டையத்  தீர்க்	  ��டு�டும்  பொசயல்��டு	டைளத்  பொ=�ங்கி+.
இ=டை+ப் �ற்றிய 	ட்டுடைரா ஒன்டைற பொசய்திய�ளர் கிபொராய்க் ஸ்மித் 1994ஆம்
ஆண்டு ஹா�ர்வர்ட் ரிவ்யூ இ=ழில் எழுதியுள்ள�ர். 

அதில் மாற்பொற�ரு முக்கியக் 	�ராணமா�	 அவர் சுட்டிக்	�ட்டுவது எக்ஸா�ன்
வ�ல்பொஸ்  என்ற  அபொமாரிக்	  நிறுவ+ம்,  எண்பொணய்டைய  	சிய  விட்
பொசய்தி.  இ=ன் விடைளவ�	  நிறுவ+ம் அடைமாந்துள்ள 	டுடைமாய�	  சூழல்
மா�சு�ட்து.  இடை=  எதிர்த்து  மாக்	ள்  கோ��ரா�ட்ம்  aத்தி+ர்.
இடை=பொய�ட்டிகோய  சமூ	  பொ��றுப்புணர்வுத்  திட்த்டை=  �ல்கோவறு
நிறுவ+ங்	ளும்  முன்பொ+டுத்=+.  இ=ற்	�+  சட்ங்	டைள  அராசு
உருவ�க்கியது. இ=ற்கு �த்=�ண்டு	ள் முன்கோ� 1960-70 	�I	ட்த்திகோIகோய
அபொமாரிக்	 நிறுவ+ங்	ள் சமூ	த்திற்கு �ங்	ளிப்பு பொசய்யகோவண்டும் என்ற
குரால்	ள்  மாக்	ளிடைகோய  எழத்  பொ=�ங்கிவிட்+.  இ=ன்  	�ராணமா�	,
1980 	ளின்  பொ=�க்	த்திகோIகோய  அபொமாரிக்	�வில்  குடைறவ�+
எண்ணிக்டை	யிI�+  நிறுவ+ங்	ள்  �ல்கோவறு  சமூ	ப்  பிராச்டை+	ள்
பொ=�ர்��	  �ங்	ளிக்	த்  பொ=�ங்கி+.  198ஆம்  ஆண்டு  எக்ஸா�ன்
நிறுவ+ம்  சூழல்  மா�சு��ட்டை  ஏற்�டுத்தியது.  இ=+�ல்  ஏற்�ட்
பொaருக்	டிடைய  தீவிராப்�டுத்தி  அடை+த்து  நிறுவ+ங்	ளும்  சமூ	ம்  ச�ர்ந்=
பொ��றுப்புணர்கோவ�டு பொசயல்�கோவண்டும் எ+ மாக்	ள் கோ��ரா�டி+ர். 

இ=ன்  பொ=�ர்ச்சிய�	  சமூ	  பொ��றுப்புணர்டைவ  ஏடிஅண்ட்டி
பொ=�டைIத்பொ=�ர்பு நிறுவ+ம் பொவற்றி	ராமா�	 பொசயல்�டுத்திக் 	�ட்டியது.
அ=ன்  மூIம்  =+து  பிரா�ண்டிற்	�+  விளம்�ராம்,  சமூ	  aன்மாதிப்பு
ஆகியவற்டைற  பொ�ற்றது.  பொ�ரும்��I�+ �ணி	டைள =+து ஊழியர்	டைள
டைவத்கோ= பொசய்துபொ	�ண்து அ=ன் புத்திச�லித்=+த்திற்கு ச�ன்று. 

சமூ	ப் பொ��றுப்புணர்வு ச�ர்ந்= வணி	ம்

சமூ	ப்  பொ��றுப்புணர்வுக்கு  ஆண்டுகோ=�றும்  நிதியளித்துவிட்டு  ஒதுங்கி
நின்ற�ல்  கோ��=�=�?  இது  பொவட்டிச்பொசIவு  என்று  கூ  �ல்கோவறு
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நிறுவ+ங்	ள் நிடை+க்	I�ம்.  ஆ+�ல் அது =வறு.  சமூ	ப்பொ��றுப்புணர்வு
ச�ர்ந்=  வணி	த்டை=யும்  பொவற்றி	ராமா�	  பொசய்யமுடியும்.  டைIப்ஃ��ய்,
கோசவ்I�ன்,  பொட்�ல்  எ+   இந்=  மூன்று  பிரா�ண்டு	ளுக்கும்  ஒரு
ஒற்றுடைமா  உண்டு.  இடைவ  உல்  சுத்=ம்,  சு	�=�ராம்  ச�ர்ந்=  கோச�ப்பு,
கோஹாண்ட்வ�ஷ்,  ச�னிடைசர்  ஆகியவற்டைற  சந்டை=யில்  விற்கும்  கோ��ட்டி
நிறுவ+ங்	ள்.  வணி	த்கோ=�டு நிறுத்திக்பொ	�ள்ள�மால் அடிக்	டி டை		ழுவும்
கோ��ட்டி,  சு	�=�ரா  விழிப்புணர்வு எ+ இந்=  நிறுவ+ங்	ள் a�பொங்கும்
aத்துகின்ற+. இ=ன்மூIம் என்+ �யன்? 

பொட்�ல்  என்ற�கோI  கோ	யமும்,  	த்தியும்  உங்	ளுக்கு  நிடை+வுக்கு
வருகிறது  அல்Iவ�?  அது=�ன்  அவர்	ளின் பொவற்றி.  கோமாலும்  அவர்	ள்
சுத்=ம்  சு	�=�ராம்  ச�ர்ந்=  பொ��ருட்	டைள  மாட்டுகோமா  =ய�ரிக்கிற�ர்	ள்.
=ங்	ளுடைய  பிரா�ண்டை  மாக்	ளின்  மா+தில்  எளி=�	  �திவு  பொசய்ய
முடிகிறது. இதில் டைIஃ��ய் கோச�ப்டை� =னிய�	 பொச�ல்Iகோவண்டியதில்டைI.

 முன்+ர்  டைIஃப்��டைய  	டைராய�=  கோச�ப்��	  =ய�ரித்=+ர்.  இ=டை+
சரிய�	  �யன்�டுத்தியவர்	ளில்  ஒருவர்=�ன்  எங்	ள்  	ந்=ச�மி  மா�மா�,
அவரும்  கோச�ப்பு  கோ��ட்டுக்குளித்துவிட்டு,  துணி	டைளயும்  இ=ன்  மூIம்
அழுக்குப் கோ��	 துடைவப்��ர்.  பின் =�+ கூட்டி வந்= மாணி a�டையயும்
அன்��	 கோச�ப்பு கோ��ட்டு  குளிப்��ட்டி வீட்டுக்கு அடைழத்துவருவ�ர்.
இ=ன்  கோI�கோ	�வ�+  பிளஸ்  குறி,  மாருத்துவம்  ச�ர்ந்=  ��து	�ப்பு
அம்சத்டை= நிடை+வு�டுத்துகிறது.  இ=ன்மூIம் பிரா�ண்டை மாக்	ள் மா+தில்
�தியடைவத்து  சந்டை=ப்  �ங்	ளிப்டை�  அதி	ரிக்	  முடிகிறது.  புதிய
�ணிய�ட்	டைள  ஈர்க்	  முடிகிறது.  சமூ	  பொ��றுப்புணர்வுத்  திட்ங்	ள்
மூIம்  நிறுவ+ங்	ள்,  =ங்	ள்  பொசயல்��ட்டிற்	�+  பொசIடைவ பொ�ருமாளவு
குடைறக்	I�ம்.  முக்கியமா�	  நிறுவ+ம்  மீ=�+  aன்மாதிப்டை�  எவபொராஸ்ட்
அளவுக்கு உயர்த்=I�ம். 

1993-94ஆம்  ஆண்டு	ளில்  கோ	�ன்  கோரா�ப்�ர்  என்ற  நிறுவ+ம்
மாக்	ளிடைகோய  சர்கோவ ஒன்டைற  aத்தியது.  அதில் சமூ	  பிராச்டை+	ளில்
�ங்கோ	ற்கும்  நிறுவ+ங்	டைள  விரும்புவ=�	  84  ச=வீ=ம்  கோ�ர்  	ருத்து
பொ=ரிவித்=+ர். 78 ச=வீ= மாக்	ள் 	ல்வி, சு	�=�ராம் ச�ர்ந்= பிராச்டை+	ளில்
�ங்பொ	டுக்கும்  நிறுவ+ங்	ளின் பொ��ருட்	டைள வ�ங்குவ=�	  கூறி+ர்.  64
மு=ல்  62  ச=வீ=ம்  கோ�ர்  சமூ	  பிராச்டை+க்கு  டை	பொ	�டுக்கும்
நிறுவ+ங்	ளுக்	�	  =�ங்	ள்  �யன்�டுத்தும்  பொ��ருட்	டைள
மா�ற்றிக்பொ	�ள்வ=�	வும்,  பொ��ருட்	டைள  வ�ங்கும்  	டை	டைள  கூ
மா�ற்றிக்பொ	�ள்வ=�	வும் கூறி+ர்.   பொ	�கோரா�+� 	�Iத்தில் டை		ழுவடை=
டைIஃ��ய் விளம்�ராம் பொசய்கிற�ர்	ள் அல்Iவ�? இந்= ��ணிடைய அறு�து
ச=வீ=  மாக்	ள்  இயல்��+  aவடிக்டை	  என்று  கூறுகிற�ர்	ள்.  இ=டை+
அவர்	ள் =ங்	ள் வ�ழ்க்டை	யில் எளி=�	 ஏற்றுக்பொ	�ண்�ர்	ள் என்கோற
புரிந்துபொ	�ள்ளI�ம். 
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இன்று ஸ்விக்கி, கோஸா�மா�கோ� ஆகிய நிறுவ+ங்	ள் முக்கிய உணவு கோசடைவ
நிறுவ+ங்	ள�	  மா�றியுள்ள+.  இடைவயுமா  மாக்	ள்  ச�ர்ந்=  பிராச்டை+யில்
	ருத்து பொச�ல்வடை= மாக்	ள் விரும்புகின்ற+ர்.  சிI மா�=ங்	ளுக்கு முன்பு,
இஸ்I�மியர் உணவு பொலிவரி பொசய்யக்கூ�து என்று வ�டிக்டை	ய�ளர்
கூறியது சமூ	  வடைIத்=ளத்தில் பொசய்திய�	  �ராவியது.  அப்கோ��து  அந்=
உணவு  கோசடைவ  நிறுவ+த்டை=ச்  கோசர்ந்=  நிர்வ�கி,  a�ங்	ள்
மா=ச்ச�ர்பி+டைமாடைய பின்�ற்றுகிகோற�ம். =னிப்�ட் விருப்பு பொவறுப்புக்	�	
�ணிய�ட்	டைள  மா�ற்ற  முடிய�து.  எங்	ளுக்கு  எங்	ளுடைய  மாதிப்பு	ள்
முக்கியம்  எ+  பொவளிப்�டைய�	  கூறி  மாக்	ளின்  வராகோவற்டை�  பொ�ற்றது
உங்	ளுக்கு நிடை+விருக்	I�ம்.  அபொமாரிக்	 ஆய்வும் கூறுவது இடை=த்=�ன்.
அ=�வது,  I��ம்  =�ண்டிய  சமூ	  அக்	டைற,  மாக்	ள்  மீ=�+  	ரிச+ம்
நிறுவ+ங்	ளுக்குத் கோ=டைவ. 

இடை=  புரிந்துபொ	�ள்ள  ஒரு  எடுத்துக்	�ட்டு.  அபொமாரிக்	�வில்  உள்ள
சு=ந்திராகோ=வி  நிடைIடைய  டிவியில்  ��ர்த்திருப்பீர்	ள்.  சூழல்  மா�ற்றத்=�ல்
உப்புக்	�ற்ற�ல் அரிக்	ப்�ட்டு வரும் அ=டை+ அபொமாரிக்	 அராசு அடிக்	டி
புதுப்பித்து வருகிறது. அபொமாரிக்	ன் எக்ஸ்பிராஸ் என்ற �ண�ரிமா�ற்ற கோசடைவ
நிறுவ+ம், அச்சிடைIடையப் புதுப்பிக்கும் �ணிடையக் டை	யில் எடுத்=து. =+து
பிராச�ராத்டை=  வ�டிக்டை	ய�ளர்	ளின்  	ன்  அட்டையில்  அச்சிட்டு
மாக்	ளின் மா+டை= பொவன்றது.  இ=+�ல் அவர்	ளின் வ�டிக்டை	ய�ளர்	ள்
�த்து ச=வீ=ம் கூடு=I�யி+ர்.  அவர்	ளின் 	ன் அட்டை வ�யிI�+
�ண �ரிமா�ற்றமும் கூடியது.  இந்= சமூ	 பொ��றுப்புணர்வு திட்ம் மூIம்
�த்து  Iட்சம்  ரூ��ய்க்கும்  கோமாI�	  கோச	ரித்து  அபொமாரிக்	  அராசுக்கு
வழங்கியது  அபொமாரிக்	ன்  எக்ஸ்பிராஸ்  நிறுவ+ம்.  இ=ன்மூIம்  அடை+த்து
மாக்	ளின்  மா+திலும்  அபொமாரிக்	ன்  எக்ஸ்பிராஸ்  கோ��ய்  கோசர்ந்துவிட்து.
கோ=சப்�ற்டைறயும்  வளர்த்து  அதில்  வணி	மும்  பொசய்து  ச�தித்துவிட்து.
சின்+ ஐடிய� எப்�டி கோவடைI பொசய்=து ��ர்த்தீர்	ள�? 

 பிரா�ண்டை நிடைIநிறுத்=I�ம்

குறிப்பிட் கோசடைவடைய மாக்	ளுக்கு வழங்குகிகோற�ம்.  அடை=ப் �யன்�டுத்=
அவர்	ள்  	�சு  பொ	�டுக்கிற�ர்	ள்  எ+  நிறுவ+த்டை=  aத்தி+�ல்
அடை+த்து மாக்	டைளயும் பொசன்று கோசராமுடிய�து. அபொமாரிக்	�டைவச் கோசர்ந்= பி
அண்ட்  ஜி  நிறுவ+த்டை=  உ=�ராணமா�	  ��ர்ப்கோ��ம்.  	ல்வி  ச�ர்ந்=
�ணி	ளுக்	�	  அவர்	ள்  விற்கும்  பொ��ருட்	ளிலிருந்து  குறிப்பிட்
பொ=�டை	டைய பொ	�டுத்து வருவ=�	 விளம்�ராம் பொசய்கிற�ர்	ள்.  பொ��ருளி+
விடைI, =ராம் ஆகியவற்கோற�டு அவர்	ள் பொசய்யும் �ணியும் இந்தியர்	ளுக்கு
பிடித்துப்கோ��+=�ல்  அவர்	ளின்  நு	ர்கோவ�ர்  பொ��ருட்	ள்  சிறப்��	
விற்�டை+ய�கி வருகின்ற+.  இகோ=கோ��I, அபொமாரிக்	�டைவச் கோசர்ந்= பொ�ன்
அண்ட்  பொ�ர்ரி  என்ற  நிறுவ+ம்  ஐஸ்க்ரீம்	டைள  =ய�ரித்து  விற்கிறது.
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ஆ+�ல் அவர்	ள் =ங்	ளது பிரா�ண்டை இயற்டை	ச் சூழடைIக் 	�ப்�=�	,
உI	  அடைமாதிக்கு  ��டு�டுவ=�	  பிராச�ராம்  பொசய்து  ஆண்டுகோ=�றும்
ஏரா�ளமா�+  நி	ழ்ச்சி	டைள  aத்தி  வருகின்ற+ர்.  இயல்��	கோவ
மாக்	ளுடைய  பிராச்டை+	ளுக்கு  	�து  பொ	�டுப்�வர்	டைள  மாக்	ளுக்கும்
பிடிக்கும்.  அப்�டித்=�ன் அபொமாரிக்	�வில் பொ�ன் அண்ட் பொ�ர்ரி ஐஸ்க்ரீம்
மா	த்=�+ பொவற்றி பொ�ற்றது. 
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சமூ	த்தின் மு	ம்! 

ஆண்டுக்கு ஒருமுடைற aக்கும் ஏகோ=னும் விழ�வில்,  a�னும் இருக்கிகோறன்
என்று  மு	ம்  	�ட்டிவிட்டு  aழுவி  விடும்  நிறுவ+ங்	ள்  உI	பொமாங்குமா
கிடைள விரிக்	கோவ முடிய�து.  எத்துடைற ச�ர்ந்= நிறுவ+மா�	 இருந்=�லும்
மாக்	கோள�டு  அடிக்	டி  இடைணந்து  ஏ=�வது  ஓர்  விழிப்புணர்வு  ச�ர்ந்=
விஷயங்	டைள கோ�சிய�டி இருக்	கோவண்டும்.  இ=ற்கு சிறந்= உ=�ராணமா�	
டைம்ஸ் ஆஃப் இந்திய�டைவ பொச�ல்II�ம். 

இந்=  �த்திரிடை	  பொசன்டை+  �திப்பில்  பொசன்டை+  a	ராம்  �ற்றிய
பிரா�Iங்	ளின் எண்ணங்	டைள சிறு 	ட்டுடைராய�	 பிராசுரிக்கிறது.  அகோ=�டு
கோ=ர்=ல்  சமாயங்	ளில்  �ட்டியலில்  பொ�யர்  இல்I�=வர்	ள்  �ற்றிய
விழிப்புணர்டைவ உருவ�க்கி �Iடைராயும் வ�க்	�ளர் �ட்டியலில் இம்பொ�றத்
தூண்டியது.  =ண்ணீர்  பிராச்டை+  ஏற்�ட்கோ��து,  வ�ட்ர்  ��சிட்டிவ்
என்ற  =டைIப்பில்  �ல்கோவறு  பொசய்தி	டைள  பொவளியிட்கோ=�டு,  இ=ற்	�+
நி	ழ்ச்சிடைய  aத்தி  மாக்	ளும்  �ங்கோ	ற்கும்�டி  பொசய்து  அவர்	ளின்
கோ	ள்வி	ளுக்கு �தில்	டைளப் பொ�ற்று =ந்=து. 

aமாக்பொ	துக்கு  இபொ=ல்I�ம்  a�ம்  பொசய்திப்  �த்திரிடை	=�கோ+..  எ+  =ந்தி,
தி+	ரான்  கோ��I  ஒதுங்கி  நின்று  விடைளய�ட்டை  விடைளய�டும்
�த்திரிடை		டைள பின்+�ளில் மாக்	ள் நிடை+வில் டைவத்திருப்�து 	டி+ம்.
1992ஆம்  ஆண்டு  பொமாக்கோ�+�ல்டு  நிறுவ+ம்  அடைமாந்திருந்=
I�ஸ்கோவ	�சின் பொ=ற்கு மாத்திய �குதி	ளில் 	Iவராம் மூண்து.  ஆ+�ல்
	Iவராக்	�ரார்	ள்  	டை	டைளச்  கோச=ப்�டுத்துவடை=  	டை  ஊழியர்	கோள
முன்நின்று  =டுத்=+ர்.  	�ராணம்,  நிறுவ+ம்  அவர்	டைள  ஆ=ரித்து
அங்கீ	ரித்து �ல்கோவறு வசதி	டைள பொசய்துபொ	�டுத்=கோ= 	�ராணம். அங்குள்ள
�ல்கோவறு மாக்	ள் இ+க்குழுகோவ�டும் பொமாக்பொ�+�ல்டு வலுவ�+ உறடைவ
ஏற்�டுத்தி  டைவத்திருந்=து.  அக்	Iவராத்தில்  பொமாக்பொ�+�ல்டின்  சிI
	டை	ள் மாட்டும்=�ன் ��திக்	ப்�ட்+. 

உI	 வளக்	ழ	ம் a�டு முழுவதும் இராண்டு கோ=சிய ஆய்வு	டைள aத்தியது.
இதில்  குடைறந்=  சம்�ளம்  என்ற�லும்,  சமூ	  பிராச்டை+	ளில்  �ங்	ளிப்பு
பொசய்யும்  மாக்	ளுக்கு  அறிமு	மா�+  நிறுவ+ங்	டைள  மாக்	ள்  விரும்பி+ர்.
அதில் �ணி பொசய்வடை=யும்  �ணிய�ளர்	ள் விரும்புவது பொ=ரிய  வந்=து.
இந்=  முடைறயில்=�ன் ஏடி அண்ட் டி நிறுவ+ம் =+து �வுண்கோஷன்
மூIம்  ஏரா�ளமா�+  பொ=�டை	டைய  மா�ணவர்	ளுக்கு  	ல்வி
உ=வித்பொ=�டை	ய�	 வழங்கிவருகிறது. பு	ழ்பொ�ற்ற நியூய�ர்க் டைம்ஸ் இ=ழ்
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=+து  �வுண்கோஷன்  மூIம்  சு=ந்திராமா�+  ஊ	ங்	ள்  மாற்றும்
�த்திரிடை		ய�ளர்	ளுக்கு  �ல்கோவறு  �யிற்சி	டைளயும்
உ=வித்பொ=�டை		டைளயும் வழங்கி வருகிறது. 

சமூ	  பொ��றுப்புணர்வு  திட்ங்	டைள  �ல்கோவறு  நிறுவ+ங்	ள்  =ங்	ளின்
அலுவI	  கோaராத்திகோIகோய  பொசய்கின்ற+.  சிI  நிறுவ+ங்	ள்  =ன்+�ர்வ
பொ=�ண்டு  நிறுவ+ங்	ளுன்  இடைணந்து  இ=டை+ச்  பொசய்கின்ற+.
பொ��துவ�	 நிறுவ+ங்	ள் சமூ	 பொ��றுப்புணர்வு �ணி	ளில் =ங்	ளுடைய
ஊழியர்	ள் இடைணந்திருப்�டை= விரும்புகின்ற+.  அபொமாரிக்	�டைவச் கோசர்ந்=
டிம்�ர்கோIண்ட் நிறுவ+ம்,  =+து முழுகோaரா,  �குதிகோaரா ஊழியர்	ளுக்	�+
சமூ	  பொ��றுப்புணர்வு  �ணி	டைள  வடைராயடைற  பொசய்து  வழங்குகிறது.
முழுகோaரா ஊழியர்	ள் 40 மாணி கோaராங்	ளும், �குதிகோaரா ஊழியர்	ள் 16 மாணி
கோaராங்	ளும்  ஆண்டுகோ=�றும்  �ணிய�ற்றுமா�று  திட்ங்	டைள  வகுத்து
பொசயல்�டுத்தி வருகிறது. 

பொசIவு குடைறயும்

மு=லில் சமூ	 பொ��றுப்புணர்வு திட்ங்	டைள பொ=�ங்கும்கோ��து நிறுவ+ம்
=+து  �ட்பொ�ட்டில்  குறிப்பிட்  நிதிடைய  ஒதுக்	கோவண்டி  இருக்	I�ம்.
ஆ+�ல் திட்ங்	ளின் பொவற்றி,  பொசயல்��டு ஊ	ங்	ளில் பொவளித்பொ=ரிய
பொ=�ங்கும்கோ��து, திட்ங்	ளுக்	�+ நிதி உ=வி	ள் நிடைறயகோவ கிடைக்கும்.
கோமாலும்  �ல்கோவறு  சமூ	  பொ��றுப்புணர்வு  திட்ங்	ளில்  வழிய�	
கிடைக்கும்  	ண்டுபிடிப்பு	ள்,  ஐடிய�க்	ள்  நிறுவ+ங்	ளின் பொசIவு	டைள
குடைறக்	  உ=வும்.  சமூ	  பொ��றுப்புணர்வு  திட்ங்	ள்  நிறுவ+த்தின்
விளம்�ரா �ட்பொ�ட்டை பொ�ருமாளவு குடைறக்கிறது. 

இப்கோ��து  சிI  பிரா�ண்டு	டைள   நிடை+த்துப்  ��ருங்	ள்.  பொட்�ல்
என்ற�கோI  உங்	ளுக்கு  டை		ழுவும்  லிக்யூட்,  கோச�ப்பு  நிடை+வுக்கு  வரும்.
ஹாமா�ம்  என்ற�கோI  சருமா  ��து	�ப்பு,  கோ	�ல்கோ	ட்,  பொ�ப்கோச�பொன்ட்
என்ற�கோI  �ற்	ள் பொச�த்டை=  என்�து நிடை+வுக்கு வரும்.  சிIர்  சமூ	ம்
ச�ர்ந்=  பொசயல்��டு  	�ராணமா�	கோவ  பொ��ருட்	டைள  எளி=�	  விற்று
வருகின்ற+ர்.  பொக்	ன்  கிரா�னிக்	ல்,  டைம்ஸ்  ஆப்  இந்திய�  ஆகிய
�த்திரிடை		ளிஃI அமுலின் 	�ர்ட்டூன்	டைளப் ��ர்த்திருப்பீர்	ள். அமுலின்
விளம்�ராத்தூ=ர் அந்= சிறுமி=�ன். அச்சிறுமி டை	யில் பிபொராட்டும் �ட்ரும்
டைவத்திருப்�=�ல்  அவர்	ள்  என்+  விற்கிற�ர்	ள்  என்று  உங்	ளுக்கு
புரிந்துவிடும்.  கோமாலும்,  அன்ற�  aப்பு  விஷயங்	டைளயும்  குறும்��	
�த்தில்  பொச�ல்லியிருப்��ர்	ள்.  இது=�ன்  மா�ற்றி  கோய�சிக்கும்
புத்திச�லித்=+ம் என்�து.

விய���ராத்கோ=�டு சமூ	 பொ��றுப்புள்ள நிறுவ+ம் என்ற�கோI மாக்	ள் அ=ன்
மீது  aம்பிக்டை	  பொ	�ள்வ�ர்	ள்.  நிறுவ+த்தின்  அடுத்=டுத்=
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Iட்சியங்	ளுக்	�+  மு=லீடும்  இப்�டிக்  கிடைக்	  வ�ய்புள்ளது.  ஒரு
நிறுவ+த்தில்  பொசயல்��டு  எப்�டி  இருக்கிறது  என்�டை=  அ=ன்  சமூ	
திட்ங்	ளின் வழிய�	வும் பொ=ரிந்துபொ	�ள்ள முடியும். 
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4

கோ	ட்டுக்பொ	�ள்ளகோவண்டிய கோ	ள்வி	ள்!

சமூ	 பொ��றுப்புணர்வு திட்ங்	டைள பொ��றுத்=வடைரா இந்திய�வில் நிடைறய
விஷயங்	டைள  பொசய்ய  முடியும்.  அ=ற்கு,  அராசும்  ஆ=ராவுக்	ராம்  நீட்டும்.
ஆ+�ல்  இ=ற்	�+  துல்லியமா�+  திட்ம்  அவசியம்..  ஒரு  விஷயத்டை=
டை	யில்  எடுத்துக்பொ	�ண்டு,  விடைராவில்  அ=ன்  பிராச்டை+க்	�+  தீர்வு
கிடைத்துவிட்து என்று 	டைIந்து கோ��ய்விக்கூ�து.  	ல்வி,  சு	�=�ராம்,
சூழல்  கோ��ன்ற  பிராச்டை+	டைள  நீங்	ள்  டை	யில்  எடுத்=�ல்  பொசய்வ=ற்கு
நிடைறய  விஷயங்	ள்  உண்டு.  உ=�ராணமா�	  பொசன்டை+யில்  =ண்ணீர்
பிராச்டை+ ஏற்�ட்கோ��து,  டைம்ஸ் ஆப்  இந்திய�  வ�ட்ர்  ��சிட்டிவ்
என்ற பிராச�ராத்டை=  டை	யில் எடுத்=து.  மாக்	ளின் நிடை+வில் நீர்  �ற்றிய
	வ+த்டை=  பொ	�ண்டு  வந்=து.  அகோ=கோaராம்  ஆ+ந்=  வி	ன்
=ன்+�ர்வIர்	டைள  திராட்டி  நீரா�=�ராங்	டைள  தூர்வ�ரும்  முயற்சி	டைள
பொசய்=து.  அதுபொ=�ர்��+  பொசய்தி	ளுக்கு  =+து  குழுமா  இ=ழ்	ளில்
வ�ராந்கோ=�றும் சிI �க்	ங்	டைள ஒதுக்கியது. 

இபொ=ல்I�ம்  சினிமா�டைவ  டைவத்து  விய���ராம்  பொசய்கிற�ர்	ள்  என்ற
பொ�யடைரா  பொ	�ஞ்சகோமானும்  மா�ற்றும்  விஷயங்	ள்.  இந்=  பிராச�ராங்	டைள,
திட்ங்	டைளச்  பொசய்வதில்  �ல்கோவறு  =டை	ளும்  எழக்கூடும்.  எ+கோவ
திட்ங்	டைளந்  =ய�ரிக்கும்கோ��து  நீங்	ள்  என்பொ+ன்+  கோ	ள்வி	டைளக்
கோ	ட்டுக்பொ	�ள்ள கோவண்டும் என்று ��ர்ப்கோ��ம். 

1. a�ம் கோ=ர்ந்பொ=டுத்துள்ள சமூ	ப் பிராச்டை+ எப்�டிப்�ட்து?

2.  இ=ன்மூIம்  a�ம்  aம்முடைய  வணி	  கோa�க்	ங்	டைள
நிடைறகோவற்றிக்பொ	�ள்ள முடியுமா�?

3. இப்பிராச்டை+டைய அராசு டை	ய�ள முடியுமா�?

4.  நிறுவ+  ஊழியர்	ளின்  வளர்ச்சிக்கு  உ=வுமா�?  அவர்	ளுக்கு
சுவ�ராசியமா�+ விஷயங்	ள் ஏகோ=னும் உண்�?

5. aமாது கோ��ட்டிய�ளர்	ள் இ=டை+ கோ=ர்ந்பொ=டுத்துள்ள�ர்	ள�?
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6.  சமூ	ப்  பிராச்டை+டைய  டை	ய�ள  உ=விய�	  ய�கோரானும்  aமாக்கு
நிதியு=வி	டைள அளிப்��ர்	ள�?

7. இந்= பிராச்டை+டைய டை	ய�ளுவ=ன் மூIமா�	 ��திப்பு ஏகோ=னும் வருமா�?

இந்=  திட்த்டை=  வடிவடைமாக்கும்  கோமாI�ளர்  மாற்றும்  திட்
வடிவடைமாப்��ளர்	ள்  =மாக்குள்  எழும்  கோ	ள்வி	ளுக்கு  �தில்
=ய�ரித்துக்பொ	�ள்வது  முக்கியம்.  நிறுவ+த்தின்  திட்ம்.  திட்த்திற்கு
கிடைக்கும்  =ன்+�ர்வIர்	ள்,  நிறுவ+த்தின்  கோமாம்��டு,  வளர்ச்சி
ஆகியவற்டைற அவர்	ள் கோய�சிக்	கோவண்டும். கோ	ள்வி	டைள கோ	ட்டுப் ��ர்த்து
�தில்	டைள அவர்	ள�	கோவ கோ=டிப்பொ�ற கோவண்டும். 

ஆறு  வழி	ளில்  சமூ	  பொ��றுப்புணர்வு  திட்ங்	டைள  பொசயல்�டுத்=
முடியும். அடைவ என்+பொவன்று ��ர்ப்கோ��ம். 

சமூ	ப் பிராச்டை+	ள்

நிறுவ+ம் உள்ள �குதியில் மாக்	ளுக்கு 	ல்வி,  சு	�=�ராம்,  குடிநீர் ச�ர்ந்=
பிராச்டை+	ள்  இருக்கும்.  அவற்டைற  சரிபொசய்ய  முயII�ம்.  இ=ற்	�+
விழிப்புணர்வு  திட்த்டை=  நிறுவ+  அதி	�ரி	கோள  உருவ�க்கி  அ=டை+
மாக்	ளிடைகோய பிராச�ராம் பொசய்யI�ம். அபொமாரிக்	�டைவச் கோசர்ந்= ��டி ஷ�ப்
நிறுவ+ம்  விIங்கு	ளின்  கோ=�I�ல்  ஆ+  பொ��ருட்	டைளப்  �யன்�டுத்=
கோவண்�ம்.  அழகுச�=+ப்  பொ��ருட்	ளுக்	�+  கோச�=டை+யில்
விIங்கு	டைளப்  �யன்�டுத்=  கோவண்�ம்  என்று  பிரா�ச�ராம்  பொசய்=து.
2003ஆம்ஆண்டு  அபொமாரிக்	�வில்  கிகோராட்  அபொமாரிக்	�  க்ளீன்அப்  என்று
திட்ம் உருவ�க்		ப்�ட்து.  அதில் அபொமாரிக்	�டைவச் கோசர்ந்= �ல்கோவறு
நிறுவ+ங்	ள்  இடைணந்து  சுத்=ம்  �ற்றி  விழிப்புணர்வு  பொசய்=+.  சுத்=ம்
�ற்றிய  �ல்கோவறு  பொ��ருட்	டைள  விற்ற  நிறுவ+ங்	ள்  இ=ன்  மூIம்
அடை+த்து =ராப்பு மாக்	ளிம் பொசன்று கோசர்ந்=+. டைIகோச�ல், பொ�ப்சி ஆகிய
நிறுவ+ங்	ள் இத்திட் பிராச�ராத்திற்கு நிதியளித்=+. 

பிராச்டை+ ச�ர்ந்= மா�ர்க்பொ	ட்டிங்

பிஅண்ட் ஜி, ஐடிசி ஆகிய இந்திய நிறுவ+ங்	ள் குழந்டை=	ளின் பொ=�க்	
	ல்விக்கு நிதியளிப்�=�	  =ங்	ளுடைய பொ��ருட்	ளில் விளம்�ராப்�டுத்தி
வருகின்ற+. இ=+�ல் நிறுவ+த்திற்கு aல்I பொ�யர் கிடைப்�கோ=�டு, இ=ன்
	�ராணமா�	வும் இந்நிறுவ+ப் பொ��ருட்	டைள மாக்	ள் வ�ங்குவ�ர்	ள். அடைவ
=ராத்திலும் aன்ற�	 இருப்�து அவசியம்.  இம்முடைறயில் �ல்கோவறு =னிய�ர்
நிறுவ+ங்	ள் சமூ	 பொ��றுப்புணர்வுத்திட்த்டை= அமால்�டுத்தி வருகின்ற+.
அபொமாரிக்	�டைவச்  கோசர்ந்=  	�ம்	�ஸ்ட்  என்ற  நிறுவ+ம்  இடைணயத்
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பொ=�ர்பு  வசதிடைய  பொரா�+�ல்டு  பொமாக்பொ�+�ல்டு  என்ற  கோசடைவ
நிறுவ+த்திற்கு வழங்கியது.  இ=ற்	�+ நிதிடைய மாக்	ளும் வழங்	I�ம் எ+
விளம்�ராப்�டுத்தி மாக்	ள் மா+தில் இம் பிடித்=து. 

	�ர்ப்�கோராட் சமூ	 பொ��றுப்புணர்வு 

குழந்டை=	ளுக்கு  =�ய்ப்��ல்  ஆறுமா�=ங்	ளுக்கு  வழங்	கோவண்டும்  என்று
உI	 சு	�=�ரா நிறுவ+ம் வலியுறுத்தி வருகிறது.  இந்=க் 	ருத்டை= டை	யில்
எடுத்துக்பொ	�ண்டு  குழந்டை=  மாற்றும்  	ருவுற்ற  =�ய்மா�ர்	ளுக்	�+
ஆகோரா�க்கியத்தில்  அக்	டைற  	�ட்டும்  =ன்+�ர்வ  நிறுவ+ங்	கோள�டு
இடைணந்து  நிறுவ+ங்	ள்  சமூ	ப்  பொ��றுப்புணர்வு  திட்ங்	டைள வகுக்	
முடியும். 
 ��ன்சன் அண்ட் ��ன்சன் அல்Iது ��ம்பொ�ர்ஸ் கோ��ன்ற நிறுவ+ங்	ள்
இ=டை+ டை	யில் எடுத்=�ல் மா	த்=�+ பொவற்றி பொ�றுவ�ர்	ள்.  இப்கோ��து
டிவியில் இடைணயத்தில் வரும் உறக்	 குடைற��டு பொ=�ர்��+ பிலிப்ஸின்
விளம்�ராத்டை=ப்  ��ர்த்திருப்பீர்	ள்.  அக்குடைற��ட்டை  கோ��க்கும்
ச�=+த்டை=  பிலிப்ஸ்  =ய�ரித்திருக்கிறது.  ஆ+�ல்  அ=டை+  விளம்�ராம்
பொசய்யும்கோ��து,  குடைற��ட்டை  அடை+வரும்  ஏற்றுக்பொ	�ள்வ=ன்  மூIகோமா
அ=டை+ சரி பொசய்ய முடியும் என்று பொச�ல்லி 	டைசிய�	கோவ =ன்னுடைய
பொ��ருட்	டைள  கீகோழ  	�ட்டுவ�ர்	ள்.  இம்முடைறடையக்  கூ  சமூ	ப்
பொ��றுப்புணர்வு விற்�டை+ உத்திக்கு உ=�ராணமா�	 சுட்டிக்	�ட்I�ம். 

	�ர்ப்�கோராட் நிதியு=வி

சமூ	ம்  ச�ர்ந்=  பிராச்டை+	ளுக்கு  	�ர்ப்�கோராட்  நிறுவ+ம்  கோaராடிய�+
நிதியு=வி	டைள  வழங்குவது.  இ=டை+  குறிப்பிட்  =ன்+�ர்வ
நிறுவ+ங்	டைள இடைணத்தும் பொசய்யI�ம். 

=ன்+�ர்வIர்	ளின் உ=வி 

�ன்+�ட்டு  நிறுவ+ங்	ள்  குறிப்பிட்  சமூ	ம்  ச�ர்ந்=  பிராச்டை+	ளுக்கு
=ன்னுடைய ஊழியர்	ளின் �ங்	ளிப்டை�யும் நிதியு=விடையயும் வழங்குவது.
இம்முடைறயில் �ல்கோவறு நிறுவ+ங்	ள் பொசயல்�டுகின்ற+. அபொமாரிக்	�டைவச்
கோசர்ந்=  பொஷல்  நிறுவ+ம்,  	ல்  ��து	�ப்பு  நிறுவ+ம்  ஒன்றுன்
இடைணந்து  	ற்	டைராடைய  சுத்=ப்�டுத்தும்  �ணிடைய  பொசய்=து.  இந்=
உ.=வி	ள் இவ்வடை	யில் கோசரும். 

பொ��றுப்புணர்ந்= வணி	ம்

கிரா�ஃப்ட் புட்ஸ் உணவுத்துடைறயில் பு	ழ்பொ�ற்ற  நிறுவ+ம்.  இந்நிறுவ+ம்
குழந்டை=	ளின்  aIன்	ளுக்	�	  �ள்ளி	ளில்  மா�ர்க்பொ	ட்டிங்  பொசய்வடை=
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டை	விட்டை=  சமூ	  பொ��றுப்புணர்வுக்கு  முக்கியமா�	ச்  பொச�ல்ல்I�ம்.
பொ��துவ�	  ச�க்பொIட்டு	ள்,  பிஸ்பொ	ட்டு	ள�ல்  குழந்டை=	ளுக்கு
சிறுவயதிகோIகோய  உல்�ருமான்,  ராத்=  அழுத்=ம்,  நீரிழிவு  பிராச்டை+	ள்
ஏற்�டுகின்ற+.  இ=டை+  உணர்ந்=�	  உணவு  நிறுவ+ங்	ள்  =ம்
அக்	டைறடைய, பொ��றுப்டை�க் 	�ட்டிக்பொ	�ள்ள இதுகோவ சிறந்= வ�ய்ப்பு. 

ஸ்�ர்�க்ஸ் நிறுவ+ம், 	�பி �யிர் விடைளவிக்கும் கோ��து ஏற்�டும் சூழல்
மா�சு��டு	டைள  குடைறக்	  சூழல்  ச�ர்ந்=  நிறுவ+ங்	கோள�டு  உடைழத்து
வருகிறது. இது சமூ	த்தில் நிறுவ+த்திற்கு aல்I பொ�யடைரா ஏற்�டுத்தித் =ரும்.

கோமாற்பொச�ன்+ வடை		ளில் அபொமாரிக்	�டைவச் கோசர்ந்= வ�ஷிங்ன் மியூசுவல்,
பொல்,  பொமாக்பொ�+�ல்டு  ஆகிய  நிறுவ+ங்	ள்  சிறப்��+  பொசயல்�ட்டு
வருகின்றன்.  வ�ஷிங்ன்  நிறுவ+ம்  நிதி  ச�ர்ந்=  நிறுவ+ம்  என்�=�ல்
கோசமிப்பு  �ற்றிய  �ல்கோவறு  விழிப்புணர்டைவ  வகுப்�டைற	ளில்  ஏற்�டுத்தி
அ=டை+  ஊக்குவிக்கின்ற+ர்.  இ=ன்மூIம்  அடிப்�டைய�+
அந்நிறுவ+த்தின்  வருவ�யும்  பொ�ருகுகிறது.  நிறுவ+த்தின்  எதிர்	�I
வ�டிக்டை	ய�ளரா�	  மா�ணவர்	ள்  உருவ�	வும்  வ�ய்ப்பு  கிடைக்கிறது.
ஆசிரியர்	ளுக்கு 	ற்பித்=லுக்	�+ �யிற்சிடையயும் கூடு=I�	  வ�ஷிங்ன்
மியூசுவல் நிறுவ+ம் வழங்கியது. 

பொல் நிறுவ+ம்,  மா�ணவர்	ளின் �டைழய 	ணினி	டைள பொ�ற்றுக்பொ	�ண்டு
=ன்னுடைய  நிறுவ+  	ணினி	டைள  =ள்ளு�டி  விடைIயில்  வழங்கியது.
கோமாலும் �டைழய 	ணினி	டைள மாறுசுழற்சி பொசய்வ=�	 பொச�ல்லி மாக்	ளின்
அபிமா�+த்டை=ப் பொ�ற்றது. 

பொமாக்பொ�+�ல்டு  நிறுவ+ம்,  குழந்டை=	ளுக்	�+  =டுப்பூசி  திட்த்டை=
=+து டைமாயத்தில் aத்தியது.  கோமாலும் அபொமாரிக்	�வில் இராட்டை கோ	�புரா
=�க்கு=லில் உடைழத்= 	�வல்துடைறக்கு 7 Iட்சம் உணவு	டைள விடைIயின்றி
வழங்கி  கோ=சப்�ற்டைற  நிறுவி  விய���ராத்டை=  வளர்த்=து.  பொரா�+�ல்டு
பொமாக்பொ�+�ல்டு  நிறுவ+த்தின்  மூIம்  தீவிரா  கோa�ய்வ�ய்�ட்
குழந்டை=	டைள  =ங்	  டைவத்து  =ன்னுடைய  நிறுவ+  ஊழியர்	ள்  மூIம்
�ணிவிடை	டைளயும் சிகிச்டைச	டைளயும் பொசய்து வருகிறது.  
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சமூ	ப் பிராச்டை+	ளுக்	�+ பிராச�ராம்

	�ர்ப்�கோராட் நிறுவ+ங்	ள் குறிப்பிட் கோசடைவடைய அல்Iது= பொ��ருட்	டைள
=ய�ரித்து  வழங்கும்  �ணிடைய  பொசய்துவருகின்ற+.  சமூ	ப்  பிராச்டை+க்கு
அந்நிறுவ+ம்  முன்னின்று  பிராச�ராத்டை=  முன்பொ+டுக்கும்கோ��து  அது
நிறுவ+த்டை=ப்  பிரா�Iப்�டுத்துவ=�	  இருக்	கோவண்டும்.  ஆ+�ல்
நிறுவ+த்தின்  பொ��ருட்	டைள  அங்கோ	  விளம்�ராம்  பொசய்யக்கூ�து.  அது
=வற�+ அணுகுமுடைற. 

உ=�ராணத்திற்கு a	ராங்	ளில் உள்ள வறுடைமாக்கோ	�ட்டிற்கு கீழுள்ள இளம்
வயதி+ர்,  இராவு  உணவின்றி  உறங்	ச்பொசல்லுகின்ற+ர்  என்�து  சமூ	ப்
பிராச்டை+.  இப்பிராச்டை+  ச�ர்ந்து  பிராச�ராம்,  விளம்�ராங்	ள்
அடைமாயகோவண்டும்.  இதில் இடைணந்துபொ	�ள்ளும் நிறுவ+ங்	டைள விளம்�ரா
�=�டை	யில்  குறிப்பிI�ம்.  கோaராடிய�	  குறிப்பிட்  நிறுவ+ங்	ளின்
நிதிடைய ஏற்	I�ம். மாக்	ளிம் இ=ற்	�+ விழிப்புணர்வுக்	�	 அவர்	ளிம்
மானுக்	டைள  சமூ	  வடைIத்=ளங்	ளில்,  மின்+ஞ்சலில்  அனுப்�ச்
பொசய்யI�ம்.  அவ்வளகோவ இதில் பொசய்யமுடியும்.  இதிலுள்ள அம்சங்	டைள
��ர்ப்கோ��ம். 

விழிப்புணர்வு முக்கியம்

குறிப்பிட்  வழித்=த்தில்  அதி	  வி�த்து	ள்  aக்கின்ற+.  அ=ற்கு
	�ராணம்,  அங்கு  கோவ	த்=டை  அடைமாக்	ப்��=து  என்ற�ல்  அ=டை+
புள்ளிவிவராங்	ளுன் பொ=�குத்து அ=டை+ பு	�ர்  மானுவ�க்	I�ம்.  அராசு
மாருத்துவமாடை+யில் aர்ஸ்	ள் குடைறவ�	 நியமிக்	ப்�ட்டிருந்=�ல் அ=டை+
கூடு=I�க்	  பிராச�ராம்  பொசய்யI�ம்.அ  இந்திய�வில்  குறிப்பிட்  வணி	
a	ரில் =ற்பொ	�டைI	ள் அதி	ம் aந்=�ல் அ=டை+ =டுக்	 முயI�ம். இடைவ
எல்I�வற்றிலும்  மாக்	ள்  �Iடைராயும்  இடைணக்கும்  சமூ	  விஷயங்	ள்
இருக்கின்ற+. 

கோமாலும் அதி	 =	வல்	ள்

நிறுவ+ங்	ள் =மாது பிராச�ராம் பொ=�ர்��+ விவராங்	டைள அடை+த்டை=யும்
பிபொரா�ச்சரில் இட்டு நிராப்பி மாக்	டைள பீதிக்குள்ள�க்	 கோவண்டியதில்டைI.
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கோமாலும் விவராங்	ளுக்கு எ+ க்யூஆர் கோ	�டை பிரின்ட் பொசய்=�ல் கோ��தும்.
அ=டை+க்  க்ளிக்  பொசய்து  வடைI=ளத்திற்கு  பொசன்று  மாக்	ள்  விஷயத்டை=
புரிந்துபொ	�ள்வ�ர்	ள்.  அங்கோ	  மாக்	ள்  வ�க்	ளிக்கும்  விஷயங்	டைள
டைவத்=�ல் சிறப்��	 இருக்கும். உணவு வங்கி, ராத்= =�+ம் ஆகிய பிராச�ரா
உத்தி	டைள எடுத்=�ல் எளிடைமாய�	 மாக்	ளிம் அணு	 முடியும்.

புற்றுகோa�ய்,  �சுக்	டைளக்  	�ப்�து,  அருகி  வரும்  �றடைவ	டைளக்
	�ப்�=ற்	�	 எ+ �ல்கோவறு சமூ	 பொ��றுறப்புணர்வுத் திட்ங்	ளுக்	�	
�ல்கோவறு  	�ர்ப்�கோராட்  நிறுவ+ங்	ள்  மாக்	ளிம்  நிதியு=விடையப்
பொ�றுகின்ற+. 

பொ�ங்	ளூருடைவச்  கோசர்ந்=  அக்சய  ��த்ரா�  நிறுவ+ம்,  மா�ணவர்	ளுக்கு
�ல்கோவறு அராசு	ளுன் இடைணந்து உணவு வழங்கி வருகிறது. இதுகோ��ன்ற
பொசயல்��டு	ளுக்கு  மாக்	ளிம்  நிதி  கோ	�ராI�ம்.  கோமாலும்  �யன்�டுத்திய
துணி	டைள ஆ=ராவற்கோற�ர் 	�ப்�	ங்	ளுக்	�	 கோ	�ராI�ம்.  கோ=டைவயில்I�=
துணி=�ன்  கிடைக்கும்  என்ற�லும்  அ=டை+  கோச	ரித்துக்  பொ	�டுக்கும்
முயற்சி  நிறுவ+த்திற்கு  aல்I  பொ�யடைராப்  பொ�ற்றுத்=ரும்.  இதில்
சிறு��ன்டைமாயி+ரின்  aIன்	ளுக்	�	  aத்தும்  ஓவியக்  	ண்	�ட்சி,
புடை	ப்�க் 	ண்	�ட்சி, நூல் விற்�டை+ ஆகியடைவ முக்கியமா�+டைவ. 

	�ர்ப்�கோராட்  நிறுவ+ங்	ளுக்கு  வ�டிக்டை	ய�ளர்	ளுன்  பொ=�ர்பு
குறிப்பிட்  அளவிகோIகோய  இருக்கும்.  ஆ+�ல்  =ன்+�ர்வத்  பொ=�ண்டு
நிறுவ+ங்	ளுன் இடைணயும்கோ��து மாக்	ள் பொ=�ர்பு கிடைக்கும்.  சமூ	
பொ��றுப்புணர்வு திட்ங்	ளின் வழிய�	 மாக்	ளின் கோ=டைவ	டைள நிறுவ+ம்
எளி=�	 உணரா முடியும்.  =+து நிறுவ+த்டை= கோமாலும் �I கோ	�டி மாக்	ள்
உணராச் பொசய்வ=ற்கு இடை=வி சிறந்= வ�ய்ப்பு ஏதுமில்டைI. 

பொ��ருளும் கோa�க்	மும்

2002ஆம்  ஆண்டு  பொ�ன்அண்ட்  பொ�ர்ரி  ஐஸ்க்ரீம்  நிறுவ+ம்
பொவப்�மாயமா�=லுக்கு  எதிரா�	  பிராச�ராம்  ஒன்டைற  உருவ�க்கியது.  இதில்
கோவ்  கோமாத்யூஸ்  என்ற  இடைசக்குழுடைவயும்  =ன்+�ர்வக்  குழுக்	டைளயும்
இடைணத்துக்பொ	�ண்து.  இந்நிறுவ+த்தின் வணி	 கோa�க்	ம் இயற்டை	ய�ன்
பொ��ருட்	ள�ல் ஐஸ்க்ரீம் =ய�ரிக்	ப்�டுகிறது எ+�து=�ன்.  இதில் சமூ	
கோa�க்	த்டை= 	Iந்து அடை+த்து மாக்	ளும் 	டைபிடிக்	கோவண்டியடைவ எ+
பொவப்�மாயமா�=டைI  பிராச�ராம்  பொசய்=து.  இ=ற்	�	  இடைசக்குழு  மூIம்
��ல்	டைள �திவு பொசய்து சிடி	ள�க்கி மாக்	ளுக்கு வழங்கியது. 63 ஆயிராம்
மாக்	ளின்  கோ	�ரிக்டை	  	டி=ங்	டைள  அபொமாரிக்	  சட்சடை�க்கு  அனுப்பி
டைவத்=து. 
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வ�டிக்டை	ய�ளர்	ளின் aம்பிக்டை	

மானி=ர்	டைள  வி  a�ய்	ள்,  பூடை+	ள்  மீது  அபொமாரிக்	ர்	ளுக்கு  அன்பு
அதி	ம்.  எ+கோவ,  பொ�ட்ஸ்மா�ர்ட்  நிறுவ+ம்,  இந்=  �Iவீ+த்டை=ப்
�யன்�டுத்தி சமூ	 பிராச�ராம் பொசய்து =+து வணி	த்டை=ப் பொ�ருக்கியது,
வ�டிக்டை	ய�ளர்	ளின் aம்பிக்டை	டையப் பொ�ற்றது. 

1993  மு=ல்  2005ஆம்  ஆண்டுவடைரா  இந்=  திட்ம்  அமாலில்  இருந்=து.
பொ=ருவில்  சுற்றும்  ஆ=ராவற்ற  a�ய்	டைள  =த்பொ=டுத்துக்பொ	�ள்ளுங்	ள்
என்�கோ=  அந்=  திட்ம்.  பொ�ட்ஸ்மா�ர்ட்  நிறுவ+த்தின்  அறக்	ட்டைள
இ=ற்	�	 வக்கு அபொமாரிக்	�வில் மாட்டும் 50 Iட்ச ரூ��ய் பொசIவு பொசய்து
a�ய்	டைள  =த்பொ=டுப்�=ற்	�+  பொசயல்��டு	டைள  முடுக்கியது.  இ=ற்கு
�ல்கோவறு விIங்கு aI சங்	ங்	டைள =ன் �ணியில் இடைணத்துக்பொ	�ண்து.
இதில் வ�டிக்டை	ய�ளர்	ள் a�ய்	டைள �ரா�மாரிக்	 �த்து, இரு�து �Iர்	ள்
வடைரா நிதி வழங்	I�ம்.  இ=ற்கு நிறுவ+ம் டீஷர்ட் மாற்றும் �யணப்டை�
ஒன்டைற �ரிச�	 வழங்கியது. 

இந்=  திட்ம்  மூIம்  ஆ=ராவற்ற  கோ	�டிக்	ணக்	�+  a�ய்	ளுக்கு
வ�ழ்வ=ற்கு  ��து	�ப்��+  இல்Iங்	ள்  கிடைத்=+.  இடை=ப்கோ��Iகோவ
வலிநிவ�ராணி  மாருந்து  =ய�ரிப்பு  நிறுவ+ம்,  ஆர்த்=டைராட்டிஸ்
�வுண்கோஷனுன் இடைணந்து ஆர்த்=டைராட்டிஸ் வ�க் எனும் நி	ழ்ச்சிடைய
aத்தி  பொ�ரும்  பு	ழ்  பொ�ற்றது.  =ன்னுடைய  பொ��ருட்	டைளயும்
மாடைறமு	மா�	 விளம்�ராப்�டுத்திக் பொ	�ண்து. 

�யணத்தில் aல்I விஷயம்!

1994ஆம்  ஆண்டு  பிரிட்டிஷ்  ஏர்கோவஸ்  நிறுவ+ம்,  =+து  விமா�+த்தில்
�யணிக்கும்  வ�டிக்டை	ய�ளர்	டைள  டைவத்கோ=  சமூ	  பிராச�ராம்  ஒன்டைற
பொசய்த்து.  அபொமாரிக்	ர்	ள்  ஆண்டுகோ=�றும்  �I  Iட்சம்  கோ�ர்  பிரிட்டிஷ்
ஏர்கோவடைஸா �யன்�டுத்தி பொவளிa�டு	ளுக்கு பொசன்று வந்=+ர்.  அப்கோ��து
பொவளிa�ட்டு  �ணத்டை=  பொ	�ண்டுவருவ�ர்	ள்  அல்Iவ�?  அ=டை+
யுனிபொசஃபின்  குழந்டை=	ளின்  ��து	�ப்பிற்	�+  நிதிக்கு  வழங்	
ஊக்குவிப்�து=�ன் திட்ம். 

திட்த்தின்  இறுதியில்  பிரிட்டிஷ்  ஏர்கோவஸின்  மூIம்  கிடைத்=  நிதி,
யுனிபொசஃப்  உI	பொமாங்கும்  வசூலித்=  நிதியில்  அடைராப்�குதிடையக்
பொ	�ண்டிருந்=து.  இடை=ப்கோ��Iகோவ  1994ஆம் ஆண்டு வ�ல்மா�ர்ட் சூப்�ர்
மா�ர்க்பொ	ட்  நிறுவ+ம்,  டைசல்ட்ஸ் மிரா�க்கிள் நிறுவ+த்கோ=�டு  இடைணந்து
குழந்டை=	ள்  மாருத்துவமாடை+ அடைமாப்�=ற்	�+  பிராச�ராத்தில்  ஈடு�ட்து.
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இதில்  வ�ல்மா�ர்ட்  =+து  ஊழியர்	டைள  துணிச்சI�	  ஈடு�டுத்தியது.
இ=ன்மூIம் �Iகோ	�டி ரூ��ய்	டைள வசூலித்து ச�=டை+ பொசய்=து. 

இதில்  சிI  சவ�ல்	ளும்  உள்ள+.  குறிப்பிட்  சமூ	  பிராச்டை+	ளுக்கு
�யன்�டுத்தும் பிபொரா�ச்சர்,  கோa�ட்டீஸ்,  பொ=�ப்பி,  வ�ட்ர்  ��ட்டில்	ள்,
�யணப்டை�  ஆகியடைவ  அழியும்கோ��து  சமூ	  பொ��றுப்புணர்வு  பிராச�ராம்
�ற்றிய நிடை+வு 	�ண�மால் கோ��ய்விடும்.  இதில் பொ�ன் அண்ட் பொ�ர்ரி
ஐஸ்க்ரீம்  புத்திச�லித்=+மா�+  	�ரியம்  ஒன்டைறச்  பொசய்=து.  குறிப்பிட்
பிராச�ராத்டை=  முன்னிறுத்தி  ஐஸ்க்ரீம்  ஒன்டைற  =ய�ரித்து  விற்�டை+க்கு
பொ	�ண்டு வந்துவிட்து. 

இராண்�வது, இதில் கிடைக்கும் நிதிடைய முழுக்	 	ண்	�ணிப்�து 	டி+ம்.
ஊழியர்	ளின் இ=ற்	�+ பொசயல்��டு	ள் aடைபொ�றும் இம் ஆகியவற்டைற
பொ=�ர்ந்து  	ண்	�ணித்து  விவராங்	டைள  பொ�றுவது  	டி+மா�+  பொசயல்.
இ=ற்பொ	+  =னிகுழுடைவ  அடைமாத்து  குறிப்பிட்  	�I  இடைபொவளியில்
அறிக்டை		டைளப் பொ�ற்ற�ல் மாட்டுகோமா நிடை+த்= இIக்டை	 அடைய முடியும்.

கோaராமும், விச�ராடைணயும்

��ன்சன்  அண்ட்  ��ன்சன்ஸ்  நிறுவ+ம்,  சமூ	  பொ��றுப்புணர்வு
திட்மா�	  பொ��து  மாருத்துவமாடை+	ளில்  aர்ஸ்	டைள  நியமிக்கும்
பிராச�ராத்டை=  முன்பொ+டுத்=து.  இந்=  கோவடைI  பொ=�ர்��	  �ல்கோவறு
விச�ராடைண	ள் பொ=�ர்ந்து வந்=தில் நிறுவ+ம் =டுமா�றிப் கோ��ய்விட்து.
	�ராணம் இது ஒரு குறிப்பிட் 	ட்த்தில் முடிவடையும் திட்ம் அல்I. 

��டி ஷ�ப் என்ற நிறுவ+ம் அழகுப்பொ��ருட்	ளுக்	�+ பொசயல்திட்த்தில்
விIங்கு	டைள  கோச�=டை+க்கு  �யன்�டுத்=க்கூ�து  என்று  விழிப்புண்ர்வு
பிராச�ராம்  பொசய்=து.  ஆ+�ல்  இந்=  பிராச�ராத்திற	�	  �த்து  ஆண்டு	ள்
ஆரா�ய்ச்சி பொசய்கோ= இ=டை+ ச�தித்=து. இப்�டி கோaராம் பொசIவழிக்	�=கோ��து
aம்மா�ல்  நிடை+த்=  விஷயங்	டைள  பொசய்ய  முடிய�து.  எதிர்��ர்த்=
�யன்	டைளயும் பொ�ற முடிய�து. 
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	ற்றுக்பொ	�ண்து என்+?

1976ஆம் ஆண்டு அபொமாரிக்	�வில் உருவ�+ ��டிஷ�ப் என்ற நிறுவ+ம்
அழகுப்  பொ��ருட்	டைள  50 க்கும்  கோமாற்�ட்  a�டு	ளில்  விற்று  வந்=து.
இக்	�I	ட்த்தில்  =ன்டை+ப்  பிரா�I�டுத்திக்பொ	�ள்ள  அழகுச�=+ப்
பொ��ருட்	டைள கோச�தித்துப்  ��ர்க்	  விIங்கு	டைளப்  �யன்�டுத்=க்கூ�து
என்ற  பிராச�ராத்தில்  இறங்கியது.  அக்	�Iத்தில்  ஆயிராக்	ணக்	�+
விIங்கு	டைள  அறிவியல்  கோச�=டை+	ளுக்கு  ஆரா�ய்ச்சிய�ளர்	ள்
�யன்�டுத்தி  வந்=+ர்.  �ல்கோவறு  கோ��ரா�ட்ங்	ள்,  கோ�ராணி	ள்,
விழிப்புணர்வு 	ண்	�ட்சி	ள் 	�ராணமா�	 ஐகோரா�ப்பிய யூனியன் இ=டை+
=டுக்கும் வி=மா�	 2002இல் சட்ம் ஒன்டைற இயற்றியது. 

இந்= சமூ	 பொ��றுப்புணர்வு திட்ம் 	�ராணமா�	 ��டிஷ�ப் நிறுவ+ம்
திராட்டி அனுப்பிய பு	�ர் மானுக்	ளின் எண்ணிக்டை	  40  Iட்சங்	ளுக்கும்
அதி	ம். 

	ற்றதும், பொ�ற்றதும்!

துடைறச�ர்ந்= பிராச்டை+டைய டை	யில் எடுக்	கோவண்டும். அகோ=சமாயம் அ=டை+
ஊழியர்	ளும்,  பொவளியிலுள்ள  மாக்	ளும்  ஏற்கும்  வி=மா�	
அடைமாக்	கோவண்டும். 

எடுக்கும்  =டைIப்பு  சர்ச்டைசக்குரிய=�	  இருக்	  அவசியமில்டைI.  ஆ+�ல்
குடைறந்=�ட்சம்  ஊ	ங்	ளில்  விவ�திக்	ப்�டும்  அளவிகோIனும்
கோ�ராணி	டைள, நி	ழ்ச்சி	டைள திட்மி கோ=�=�= இருக்	கோவண்டும். 

நிறுவ+த்தின் �ங்கு=�ரார்	ள் ஒப்புபொ	�ள்வகோ=�டு, நிறுவ+த்தின் வணி	மும்
குறிப்பிட் இIக்டை	  அடைவது முக்கியம்.  ��டிஷ�ப்  =+து  பொ�யடைரா
=னித்துவப்�டுத்திக்பொ	�ண்கோ=�டு,  சூழல்  மீது  அக்	டைற  பொ	�ண்
நிறுவ+ம் என்ற பொ�யடைராயும் பொ�ற்றது. 
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திட்ம் முக்கியம்!

��ன்சன்ஸ்  அண்ட்  ��ன்சன்ஸ்  நிறுவ+ம்  குழந்டை=	ளின்
பொ��ருட்	ளுக்	�	வும்,  �ல்கோவறு  மாருத்துவ  ச�=+ங்	ளுக்	�	வும்  உI	ப்
பு	ழ்பொ�ற்றது.  இந்=  நிறுவ+ம்  அபொமாரிக்	�வில்  உள்ள  aர்ஸ்	ளின்
�ற்ற�க்குடைறடைய  அராசின்  	வ+த்துக்கு  பொ	�ண்டு முயன்றது.  இ=ற்	�+
திட்த்டை= 2002ஆம் ஆண்டு பொ	�ண்டு வந்=து. அச்சு, 	�ட்சி, இடைணயம்
எ+ அடை+த்து வழி	ளிலும் aர்ஸ்	ளின் கோ��=�டைமாடையப் �ற்றி மாக்	ளிம்
பொ	�ண்டு  பொசன்றது.  எளிடைமாய�	  பொ=�ங்கி+�லும்  மாக்	ள்  இ=டை+
ஆராவ�ராமா�	 வராகோவற்ற+ர். இ=+�ல் ��ன்ஸான்ஸ் நிறுவ+ வடைIத்=ளகோமா
முங்குமாளவு  அங்கு  90  Iட்சம்  மாக்	ள்  வருடை	  புரிந்=+ர்.  இ=டை+
ச�=�ராணமா�	  நிடை+த்=  நிறுவ+ம்  இராண்டு  ஊழியர்	டைள  மாட்டுகோமா
இ=ற்பொ	+  நியமித்=து.  ஆ+�ல்  மா�=ம்கோ=�றும்  1700 க்கும்  கோமாற்�ட்
	டி=ங்	ள் வந்து குவிய நிறுவ+கோமா திணறிப்கோ��ய்விட்து. 

ஆ+�ல் ��ன்சன்ஸ் நிறுவ+ம் �ல்கோவறு பொசவிலியர் சங்	ங்	ள், =ன்+�ர்வ
அடைமாப்பு	ளுன் ஒன்று கோசர்ந்= விழிப்புணர்வுத் திட்த்டை= a�டு முழுக்	
aத்தியது.  =+து பொ�யடைரா  a�பொங்கும் பொ	�ண்டு பொசன்று திட்த்தில்
பொவற்றி பொ�ற்றது. 

�ரிச�	 ��ர்டைவ

1988ஆம் ஆண்டு அபொமாரிக்	�டைவச் கோசர்ந்= பொIன்ஸ் கிரா�ஃப்ர்ஸ் என்று
மூக்கு  	ண்ண�டி  நிறுவ+ம்,  ��ர்டைவடைய  �ரிசளியுங்	ள்  என்ற
விழிப்புணர்வுத்  திட்த்டை=த்  பொ=�ங்கியது.  மாக்	ள்  �யன்�டுத்திய
	ண்ண�டி	டைள அக்குடைற��டு உள்ள பிறருக்கு வழங்கும் திட்ம் இது.
இ=ன்�டி, 11 Iட்சத்திற்கு கோமாற்�ட் �டைழய 	ண்ண�டி	ள் நிறுவ+த்திற்கு
கிடைத்=+.  பொIன்ஸ்  கிரா�ஃப்ர்ஸ்  நிறுவ+ம்  ய�ர்கோவண்டுமா�+�லும்
நிதியு=வி அளித்து கோ=டைவய�+ 	ண்ண�டி	டைள வ�ங்	வும் ஏடைழ	ளுக்கு
உ=வI�ம் என்று கூறி ச�=டை+ பொசய்=து. 

�டைழய  	ண்ண�டிடைய  மாருத்துவரின்  குறிப்பு	கோள�டு  வ�ங்கி  டைவக்	
அடை+வருக்கும் எப்�டி பொ=ரியும்? எ+கோவ, பொIன்ஸ்கிரா�ஃப்ர்ஸ் நிறுவ+ம்
=+து  18  ஆயிராம்  ஊழியர்	டைள  இப்�ணியில்  ஈடு�டுத்தியது.  கோமாலும்
�ல்கோவறு  மாக்	ள்  பொ=�ர்பு  �ணி	ளுக்கு  Iயன்ஸ்  கிளப்பு	கோள�டு
இடைணந்துபொ	�ண்து. இதிலிருந்து என்+ 	ற்	I�ம்?

திட்த்டை=  நிறுவ+த்திமிருந்து  மாக்	ளுடைய=�	  மா�ற்றிக்பொ	�ள்வது
அவசியம். 
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அடுத்து பிராச�ராத்டை= உறுதிய�+=�	 உருவ�க்கிக்பொ	�ள்ள கோவண்டும். 

ஊழியர்	ளுக்கு  திட்த்டை=  பொ=ளிவ�	  விளக்குவகோ=�டு  aமாக்கு  இதில்
என்+ கிடைக்கும் என்�டை=யும் பொச�ல்லிவி கோவண்டும். 

�ல்கோவறு  =ன்+�ர்வ  நிறுவ+ங்	டைள  இடைணத்துக்பொ	�ண்டு  திட்த்டை=
பிராச�ராம் பொசய்வகோ=�டு அ=ன் �யன்	டைள 	ண்	�ணிக்	கோவண்டும். 

திட்த்டை=  உருவ�க்கும்கோ��கோ=  	வனிக்	கோவண்டிய  விஷயங்	ள்  சிI
உண்டு. அடைவ, பிராச�ராத்டை= a�ம் ய�டைரா டைமாயமா�	 டைவத்து பொசய்கிகோற�ம்
என்�து முக்கியம். அடுத்து பிராச�ராத்டை= எந்= கோaராத்தில் எந்= நிIப்�ராப்பு
ச�ராந்து  பொசய்கிகோற�ம்  என்�டை=  	வ+த்தில்  பொ	�ள்ளகோவண்டும்.
பிராச�ராத்தில்  aமாக்கு  கிடைக்	ப்கோ��வது  என்+,  கோ�ராணி,
விழிப்புணர்வுக்	�+ நிதி ஆகியவற்டைற முன்+கோரா திட்மிடுவது அவசியம்.
அப்கோ��து=�ன் திட்த்தில் இறுதி இIக்டை	  	�ர்ப்�கோராட் நிறுவ+ங்	ள்
அடைய முடியும். 

சிஆர்எம்  எனும்  அப்கோ��டை=ய  பிராச்டை+  ச�ர்ந்=  மா�ர்க்பொ	ட்டிங்
பொ=�ழில்நிறுவ+ங்	ளிடைகோய  பு	ழ்பொ�ற்று  வருகிறது.  இ=டை+  அந்=
பிராச்டை+ aக்கும் குறிப்பிட் 	�I	ட்த்திற்கு மாட்டுகோமா பொசய்ய முடியும்.
பொ	�கோரா�+�  பிராச்டை+க்கு  பிரா�I  இந்தி  இயக்குaர்  =�ன்  வடைராந்=
ஓவியங்	டைள விற்று அதில் கிடைக்கும் �ணத்டை= பொ	�கோரா�+� ��திப்பிற்கு
வழங்குவ=�	 கூறி+�ர்.  இதுவும் சிஆர்எம் வடை	யில் கோசரும்.  குறிப்பிட்
	�ர்ப்�கோராட்  நிறுவ+ம்  இ=டை+  ஏற்று  விளம்�ராப்�டுத்தி  a�பொஙுகும்
பொ	�ண்டுகோ��ய்  கோசர்த்=�ல்  அது=�ன் பிராச்டை+ ச�ர்ந்=  மா�ர்க்பொ	ட்டிங்.
இ=ற்கு  முன்+கோரா  அபொமாரிக்	ன்  எக்ஸ்பிராஸ்  நிறுவ+ம்,  சு=ந்திராகோ=வி
சிடைIடைய  பு+ராடைமாப்பு  பொசய்ய  எப்�டி  பிராச�ராம்  பொசய்=து  என்று
��ர்த்கோ=�ம். அது இந்= வடை	யில் வரும். 

சமூ	ப் பிராச்டை+ ச�ர்ந்= மா�ர்க்பொ	ட்டிங்டை	 a�ம் குழந்டை=	ளின் 	ல்வி,
ஆர்த்=டைராட்டிஸ்,  எய்ட்ஸ்,  மா�ர்�	 புற்றுகோa�ய்,  கோ=சிய கோ�ரிர் கோ��ன்ற
விஷயங்	ளுக்கும்  பொ��ருத்திப்  ��ர்க்	I�ம்.  இதுகோ��ன்ற  பிராச்டை+	ளில்
நிறுவ+ங்	ள் =ங்	ளது பொ��ருட்	டைள வ�ங்கி+�ல் அதில் �த்து ச=வீ=ம்
சமூ	ப் பிராச்டை+க்	�	 பொசIவிப்�டும் எ+ விளம்�ராம் பொசய்கின்ற+. 

கோaராடிய�	  நிதி  கோ	ட்	�மால்  குறிப்பிட்  பொ��ருடைள  வ�ங்கும்கோ��து
கிடைக்கும் �ணத்டை=ப் பொ�ற்று சமூ	ப் பிராச்டை+க்	�	 பொசIவிடுவது, இந்=
வடை	 சமூ	 பொ��றுப்புணர்வுத் திட்த்தில் முக்கியமா�+து.  அபொமாரிக்	ன்
எக்ஸ்பிராஸ்,  மா�ஸ்ர்  	�ர்டு,  விச�  	�ர்டு  கோ��ன்றடைவ  இவ்வடை	யில்
குறிப்பிட் சமூ	 பிராச்டை+	ளுக்	�	 கிராடிட் மாற்றும் பொபிட் 	�ர்டு	டைள
பொவளியிட்டு  நிதி  திராட்டியுள்ள+.  இங்கிI�ந்டை=ச்  கோசர்ந்=  ஏவ�ன்
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நிறுவ+ம்  பொ�ண்	ளின்  மா�ர்�	ப்  புற்றுகோa�ய்க்	�	வும்,  �ர்க்பொ	ட்
நிறுவ+ம்  மா�ணவர்	ளின்  	ல்வி  நிதிக்	�	வும்,  டைIகோச�ல்  நிறூவ+ம்
சு	�=�ரா  விழிப்புணர்வுக்	�	வும்  இன்றுவடைரா  �ல்கோவறு  திட்ங்	டைள
பொசயல்�டுத்தி வருகின்ற+. 

பொ��துவ�	  குறிப்பிட்  சமூ	  பிராச்டை+  ச�ர்ந்தும்,  =�ன்  =ய�ரிக்கும்
பொ��ருட்	ள்  ச�ர்ந்தும்  நிறுவ+ங்	ள்  பொசயல்�டுகின்ற+..  இ=ன்மூIம்
பிராச்டை+க்குத் தீர்வு கிடைப்�து கோaராடிப்�Iன் என்ற�லும் நிறுவ+த்தின்
பொ��ருட்	ள்  அடை+த்து  =ராப்பு  மாக்	ளுக்கும்  பொசன்று  கோசருகிறது.  ச	
கோ��ட்டிய�ளர்	ளிலிருந்து  =ங்	டைள  கோவறு�டுத்திக்	�ட்வும்  இந்=
சிஆர்எம் முடைற உ=வுகிறது. 

குழந்டை=	ளுக்கு =டுப்பூசி கோ��டுவது �ற்றி பிரா=மார் கோ�சுகிற�ர். அ=ற்	�+
விழிப்புணர்வு  தி+ம்  வருகிறது  என்ற�ல்  அடை=  டைவத்கோ=  மாருந்து
நிறுவ+ங்	ள்  விழிப்புணர்வு  நி	ழ்ச்சி	டைள  aத்=I�ம்.  =னிய�ர்
நிறுவ+ங்	ள் என்�=�ல் =டுப்பூசி மாருந்து	டைள குறிப்பிட் 	�I	ட்த்தில்
=ள்ளு�டியில் குழந்டை=	ளுக்கு கோ��I�ம் எ+ அறிவிப்பு பொ	�டுத்=�ல்
சமூ	  விழிப்புணர்கோவ�டு  வணி	ம்  பொசய்=  மா�திரி  ஆயிற்று  அல்Iவ�?
இப்�டித்=�ன்  இப்கோ��து  மாருந்து  	ம்பொ�னி  நிறுவ+ங்	ள்  ஆங்கிI
a�ளி=ழ்	ளில் விளம்�ராம் பொ	�டுக்கிற�ர்	ள். 

அராசு  மாருத்துவமாடை+	ளில்  =டுப்பூசி	டைள  இIவசமா�	  கோ��டுகிற�ர்	ள்
என்ற�லும்  பொ�ரும்��I�+  =னிய�ர்  மாருத்துவமாடை+	ளில்  =டுப்பூசி
மாருந்து	டைள 	ட்ணம் பொ�ற்று கோ��டுகிற�ர்	ள்.  ஆ+�ல் அ=டை+ விடைI
குடைறத்து பொ	�டுத்=�ல் சமூ	 விழிப்புணர்கோவ�டு விய���ராமும் டை	கூடும்.
இடை= ஒருமுடைற பொசய்துவிட்டு அப்�டிகோய விட்டுவிக்கூ�து. அப்�டிகோய
ஆண்டுகோ=�றும்  பொ=�ர்ந்=�ல்=�ன்  வணி	  வராI�ற்றில்  நிறுவ+ம்
இம்பிடிக்கும், வணி	மும் புதிய இங்	ளில் வளரும். 
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நிறுவ+ங்	ளின் �ங்	ளிப்பு

கோ=ர்=ல்,  =ண்ணீர் =ட்டுப்��டு,  உறுப்பு =�+ம்,  ச�டைI வி�த்து ஆகிய
விஷயங்	ளுக்கு  பொ�ருநிறுவ+ங்	ள்  விழிப்புணர்வு  நி	ழ்ச்சி	டைள  �I
=ன்+�ர்வ  நிறுவ+ங்	ளுன்  இடைணந்து  aத்துகின்ற+.  இ=ற்கு
பொ�ரும்��I�+  நிதிடைய  குறிப்பிட்  நிறுவ+ம்=�ன்  பொசIவிடும்.
இம்முடைறயில்  டைம்ஸ்  ஆஃப்  இந்திய�,  தி  இந்து,  இஸ்=�ன்  டைம்ஸ்
கோ��ன்ற  கோ=சிய  a�ளி=ழ்	ள்  =ண்ணீர்  =ட்டுப்��டு,  வ�க்குரிடைமா,
�ழடைமாய�+  a	ராங்	ள்  �ற்றிய  பொசய்திக்	ட்டுடைரா	டைள  பொ=�ர்ச்சிய�	
பொவளியிடுகின்ற+.  கோமாற்பொச�ன்+  துடைற	ளில்  வல்லுaர்	டைள,
ஆய்வ�ளர்	டைள  கூட்டி  வந்து  பொ��துaIனுக்	�+  �ல்கோவறு  ஆய்வு
கூட்ங்	டைளயும் aத்துகின்ற+. 

a�ளி=ழ்	ளின்  அடிப்�டைய�+  �ணி,  அறிடைவ  மாக்	ளுக்கு
பு	ட்டுவது=�ன்.  அகோ=�டு  =ன்டை+  மாக்	ளில்  ஒருவரா�	  	ருதும்
�த்திரிடை		ள்=�ன்  மாக்	ளுக்	�+  �ங்கோ	ற்பு  �குதி	டைள  பொ=�ர்ச்சிய�	
உருவ�க்கிக்பொ	�ண்டு வருகின்ற+.  இதில் கோ=சிய a�ளி=ழ்	ள் குறிப்பிட்
சமூ	 பிராச்டை+ ச�ர்ந்து அத்துடைறயில் பொசயல்�டும் முன்+ணி =ன்+�ர்வ
நிறுவ+ங்	ளுன் இடைணந்து பொசயல்�டுகிறது. 

=னிய�ர் நிறுவ+ங்	ள் இந்= ��ணிடைய பின்�ற்றுவகோ=�டு =�ங்	ள் ச�ர்ந்=
துடைறடைய ஒட்டிகோய சமூ	 பிராச்டை+	டைள கோ=ர்வு பொசய்யI�ம். அது சமூ	ப்
பொ��றுப்புணர்வு  திட்ங்	டைள  விரிவ�+  அளவில்
aடைமுடைறப்�டுத்துவ=ற்கு உ=வும்.  துரி= உணவு	ள் உலின் பொ	�ழுப்டை�
அதி	ரித்து  இ=யத்டை=  �Iவீ+ப்�டுத்துகிறது  என்று  சர்ச்டைச  எழுந்=து.
இ=+�ல் சப்கோவ நிறுவ+ம்,  அபொமாரிக்	 இ=யaI சங்	த்கோ=�டு இடைணந்து
ஆகோரா�க்கியமா�+  உணவுப்�ழக்	ங்	ள்  �ற்றிய  விழிப்புணர்டைவ  பொசய்=து.
இது�ற்றி  வ�பொ+�லி  மாற்றும்  பொ=�டைIக்	�ட்சியில்  விளம்�ராம்  பொசய்து
aல்Iபொ�யடைரா பொ�ற்றது. �ர்	ர், ச�ண்ட்விட்ச்சு	டைள சீனியர் சிட்டிசன்	ள�
ச�ப்பிடுவ�ர்	ள்? 

இடைளஞர்	ள்=�ன்  சப்கோவ,  பொமாக்பொ�+�ல்ட்,  கோ	எஃப்சி  கோ��ன்ற  துரி=
உணவ	ங்	ளின்  �ர்க்பொ	ட்.  அவர்	ளுக்குத்=�ன்  =வற�+
உணவுப்�ழக்	ம்  	�ராணமா�	  இளம்  வயதிகோI  மா�ராடைப்பு  வருகிறது.
சப்கோவ,  இந்=  விஷயத்டை= டைவத்கோ=  =ன் கோa�க்	த்தில் பொவற்றி 	ண்து.
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இடை=ப்கோ��Iகோவ  பொ�ஸ்ட்  டை�  நிறுவ+ம்  எIக்ட்ரா�னிக்  பொ��ருட்	டைள
மாறுசுழற்சி  பொசய்யவும்,  ��ம்�ர்ஸ்  நிறுவ+ம்  குழந்டை=	ளுக்	�+
பொ=�ற்றுகோa�ய்  �ற்றியும்,  மாஸ்�ங்  நிறுவ+ம் 	ற்	டைராயில்  குழந்டை=	ள்
அணிய கோவண்டிய ஆ�த்து=வி உடை	ள் �ற்றியும், ப்ரீபொமாரா� ப்ளூ கிரா�ஸ்
நிறுவ+ம் ஆன்டி�ய�டிக் மாருந்து	ளுக்கு எதிரா�	வும் பிராச�ராத்டை= பொசய்து
பொவற்றி 	ண்+..

=ற்கோ��து  பொ	�கோரா�+�  டைவராஸ்  இந்திய�  முழுவதும்  �ராவி  வருகிறது
ஆ+�ல்  aம்மிம்  இ=டை+  கோச�திப்�=ற்கு  கோ=டைவய�+  பொஸ்ட்  கிட்
இல்டைI.  அ=டை+  பு	ழ்பொ�ற்ற  அகோ��ட்  நிறுவ+ம்  =ய�ரித்திருப்�=�	
பொசய்தி வருகிறது. அ=டை+ பிரா�I aடி	ர் வ�ங்கித் =ருகிற�ர் என்ற�ல் அது
=ன்+�ர்வ  நிதி  வடை	யில்  கோசரும்.  =ரும்  �ணத்டை=  அவர்  =ன்  சமூ	
அறக்	ட்டைள  ச�ர்பில்  வழங்குகிற�ர்  எ+க்  பொ	�ள்கோவ�ம்.  இது
	�ர்ப்�கோராட் நிறுவ+த்தின் சமூ	 பொ��றுப்புணர்வு நிதி வடை	யில் கோசரும்.
இம்முடைறயில்  சூழலியலுக்கு  ஆங்கிIப்�  aடி	ர்  லிய+�ர்கோ�
டி	�ப்ரிகோய� �ல்கோவறு முடைற நிதியு=வி	டைள வழங்கியுள்ள�ர்.  கோaராடிய�+
�ண உ=விய�	 இ=டை+ 	ரு=I�ம். 

பொ	�கோரா�+�வுக்கு =மிழ்ப்� aடி	ர்  சிவ	�ர்த்திகோ	யன் ரூ.25  Iட்சத்டை=
மு=ல்வர் நிவ�ராண நிதிய�	 வழங்குகிற�ர் என்ற�ல் அது கோaராடிய�+ நிதி
உ=வி.  இதுகோவ  aடி	ர்  சூர்ய�,  	ல்வி  	ற்கும்  மா�ணவர்	ளுக்கு
�ல்I�ண்டு	ள�	  	ல்வி  உ=வித்பொ=�டை	ய�	  வழங்கி  வருகிற�ர்.  இந்=
உ=வி	டைள பொ��ருள�	வும் நிறுவ+ங்	ள் வழங்	I�ம். அல்Iது குறிப்பிட்
கோசடைவ	டைள  அவர்	ள்  பொ�றுவ=ற்	�+  அனுமாதிச்சீட்டு	டைள  வ�ங்கியும்
=ராI�ம். 

இம்முடைறயில் 	�ன் அக்ரா�  புட்ஸ் நிறுவ+ம் a�பொங்கும் பொசயல்�ட்டு
வந்=  குழந்டை=	ளுக்	�+  உணவு  வங்கி	ளுக்கு  நிதியளித்=து.  பொ�+ரால்
கோமா�ட்�ர்ஸ்  நிறுவ+ம்,  பொaடுஞ்ச�டைI  வ�	+ங்	ளுக்கு  ��து	�ப்பு
உ�	ராணங்	டைளயும்  வழங்கியது.  பொ�+ரால்  எIக்ட்ரிக்  நிறுவ+ம்,  கோ=சிய
பூங்	� ஒன்றுக்கு 	ண் கூச�= 	ண்ண�டி	டைள அடைமாத்துக்பொ	�டுத்=து. 

பொ��துவ�	 இதுகோ��ன்ற �ணி	டைள பொசய்யும் நிறுவ+ங்	ள் மாக்	ளிடைகோய
=ம் நிறுவ+ங்	டைள வலுப்�டுத்=வும், =ங்	டைளப் �ற்றிய 	ருத்டை= மீண்டும்
வலுவ�	  வ�டிக்டை	ய�ளர்	ளின்  மா+த்தில்  �திய  டைவக்	வுகோமா
பொசய்கிற�ர்	ள். உ=�ராணமா�	 டைமாக்கோரா�ச�ப்டை எடுத்துக்பொ	�ள்கோவ�ம். 

இ=ன்  நிறுவ+ர்	ளில்  ஒருவரா�+  பில்கோ	ட்ஸா�ம்  அவர்  மாடை+வியும்
பொ=�ங்கிய  அறக்	ட்டைள  கோ	ட்ஸ்  �வுண்கோஷன்.  இந்நிறுவ+ம்
இந்திய�வில்  =டுப்பூசி  கோ��டுவ=ற்	�+  பிராச�ராத்டை=  பொசய்துவருகிறது.
பில்கோ	ட்ஸ்  மாருந்து  நிறுவ+ங்	ளில்  �ங்கு=�ராரா�	  உள்ள�ர்.  அ=+�ல்
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=டுப்பூசி மாராணங்	டைளப் �ற்றி 	வடைIப்��மால் அ=டை+ப் �ற்றி பிராச�ராம்
பொசய்கிற�ர்  என்று  சர்டைச	ள்  எழுந்=+.  ஆ+�லும்  கூ  கோ	ட்ஸ்
�வுண்கோஷன் இந்திய அராசுன் கோசர்ந்து �ல்கோவறு அராசு திட்ங்	ளுக்கு
ஆ=ராவளித்து  வருகிறது.  அறக்	ட்டைள  என்ற�லும்  இப்பொ�யடைராச்
பொச�ல்லும்கோ��பொ=ல்I�ம்  டைமாக்கோரா�ச�ப்ட்டை  �Iரும்  நிடை+ப்��ர்	ள்.
இது=�ன்  டைமாக்கோரா�ச�ப்டின்  மா�பொ�ரும்  பொவற்றி.  இந்நிறுவ+ம்  இந்திய�
மாட்டுமால்I�து உI	ம் முழுக்	 �ல்கோவறு மாக்	ள் aIப்�ணி	டைளச் பொசய்து
வருகிறது.  =ற்கோ��து  டைமாக்கோரா�ச�ப்ட்டின்  இயக்குaர்  சத்ய�  a�பொ=ள்ள�
	�Iத்திலும்  �ல்கோவறு  	ல்வி  ச�ர்ந்=  பொ=�ழில்நுட்�  உ=வி	டைள
ஆப்பிரிக்	�, ஆசிய�, மாத்திய கிழக்கு a�டு	ளுக்கு பொசய்து வருகிறது. 

சமூ	ப்  பிராச்டை+	டைள  அத்=டை+யிலும்  பொ�ருநிறுவ+ங்	ள்  �ங்கோ	ற்	
கோவண்டியதில்டைI.  அடை+த்து  பிராச்டை+	ளுக்கும்  தீர்வு	டைள  a�ன்=�ன்
கூறுகோவன் என்று நிறுவ+ங்	ள் முன்கோ+ பொசன்று நிற்	கோவண்டியதில்டைI.
=மிழ	த்டை=ச் கோசர்ந்= அ	ராம் �வுண்கோஷன் மா�ணவர்	ளின் 	ல்வி ச�ர்ந்=
பிராச்டை+	ளுக்கு  முன்கோ+  நிற்கும்  நிறுவ+ம்.  அது  	ல்வி  ச�ர்ந்=
இர்ப்��டு	டைள மாட்டும் நீக்கி மா�ணவர்	ள் வ�ழ்க்டை	யில் துணிச்சகோI�டு
நிற்	 வழி	�ட்டுகிறது. அடை=ப்கோ��I நிறுவ+ம் பொ=�ங்	ப்�ட் கோa�க்	ம்
ச�ர்ந்= பிராச்டை+	ளுக்கு உ=வுவது aல்Iது 

உ=வி	டைள வழங்குவது ஒருa�கோள�டு நின்றுவிக்கூ�து. அ=டை+ மா+தில்
பொ	�ண்டு அ=ற்கோ	ற்� திட்மிடுவது அவசியம்.  அப்கோ��து=�ன் நிறுவ+ம்
நீண் a�ட்	ளுக்கு சந்டை=யில் =�க்குப்பிடிக்	 முடியும். 
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8
=ன்+�ர்வIர்	ளின் �ங்கு

	�ர்ப்�கோராட்  நிறுவ+ங்	ள்  �ல்கோவறு  =ன்+�ர்வ  நிறுவ+ங்	டைள
இடைணத்துக்பொ	�ண்டு  �ணிபுரிகின்ற+ர்.  ஆ+�லும்  முடிந்=வடைரா  இந்=
பொசயல்��ட்டில்  =ங்	ள்  நிறுவ+  ஊழியர்	ளின்  �ங்கிடை+யும்  உறுதி
பொசய்கின்ற+ர்.  	�ராணம்,  நிறுவ+த்தின்  சமூ	ம்  ச�ர்ந்=  ஈடு��ட்டை,
பொ��றுப்டை� ஊழியர்	ள்=�கோ+ பிறருக்கு பொச�ல்I முடியும்.?

’ரிவல்யூஷன்  ஆப்  தி  ஹா�ர்ட்’  என்ற  நூலில்  ஆசிரியர்  பில்  கோஷ�ர்
நிறுவ+ங்	ள் =ம் ஊழியர்	டைள ஈடு�டுத்தி பொசய்யும் சமூ	ப்�ணி	டைளக்
குறிப்பிடுகிற�ர்.  மாருத்துவர்  =ம்  கோaராத்டை=  ஒதுக்கி  குழந்டை=	டைள
இIவசமா�	  கோச�திப்�து,  =ச்சு  கோவடைIக்	�ரார்  மாராச்ச�மா�ன்	டைள
�ழுதுநீக்கிக்  பொ	�டுப்�து,  ஆசிரியர்  வறுடைமாகோ	�ட்டிற்கு  கீழுள்ள  பொ=ரு
சிறுவர்	ளுக்கு  	ல்வி  	ற்பிப்�து  ஆகியடைவ  பொசயல்��டு	ள்  சமூ	ப்
பொ��றுப்புணர்வுக்கு முக்கியமா�+ ச�ன்று	ள் என்கிற�ர்.  இது இ+க்குழு
ச�ர்ந்=  வளர்ச்சிடைய ஊக்குவிக்கும் என்று கூறுகிற�ர்.  கோமாற்பொச�ன்+டைவ
=ன்+�ர்வ பொசயல்��டு	ள�கும். 

நிறுவ+ங்	ள்  =ம்  ஊழியர்	ளுக்கு  ஆண்டு  இறுதியில்  குறிப்பிட்
a�ட்	டைள சமூ	ப் பொ��றுப்புணர்வு திட்ங்	ளுக்	�	 ஒதுக்கி �ணி	டைளச்
பொசய்ய  டைவப்�து,  பொ��து  விழிப்புணர்வு  பிராச�ராங்	டைளச்  பொசய்வது
ஆகியவற்டைற  பொசய்கின்ற+.  மாற்ற�டி  சுயமா�	  முன்வந்து  =ன்னுடைய
திறடைமா	டைள  சமூ	த்திற்கு  வழங்குவது  =னிப்�ட்வர்	ளின்
பொ��றுப்புணர்வு ச�ர்ந்=து. 

ஃகோ��ர்டு  நிறுவ+ம்,  ஏடைழமாக்	ளுக்கு  குடைறந்=  விடைIயில்  வீடு	டைள
	ட்டித்=ருகிறது.  பொஹாச்பி  நிறுவ+ம்  வறுடைமா  நிடைIயிலுள்ளவர்	ளுக்கும்
பொ=�ழில்நுட்�ம்  பொசன்று  கோசரா  உ=வுகிறது.  ஃபொ�ட்எக்ஸ்  நிறுவ+ம்
குழந்டை=	டைள ��து	�ப்��	 �ரா�மாரிப்�து �ற்றிய �ணி	டைள பொசய்கிறது.
ஃகோ�னி  கோமாக்  நிறுவ+ம்,  வீற்ற  மாக்	ளுக்கு  வீடு  	ட்டித்=ருவடை=
கோa�க்	மா�	 பொ	�ண்டு பொசயல்�டுகிறது. பொஷல் நிறுவ+ம், சூழல் ��து	�ப்பு
ச�ர்ந்=  வளர்ச்சிப்  �ணி	டைளச்  பொசய்கிறது.  ஏடி  அண்ட் டி நிறுவ+ம்,
பொசஞ்சிலுடைவ சங்	ப் �ணி	ளில் =ன் ஊழியர்	டைள ஈடு�டுத்தி வருகிறது.
லீவிஸ் ஸ்டிரா�ஸ் நிறுவ+ம் எய்ட்ஸ் பொ=�ர்��+ விழிப்புணர்வு,  உணவு
வழங்கு=ல் ஆகிய �ணி	டைள பொசய்கிறது. 
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சவ�ல்	ள்

	�ர்ப்�கோராட் நிறுவ+ம்,  =+து மூன்று Iட்சம் ஊழியர்	டைள குறிப்பிட்
மாணிகோaராம் சமூ	ப்�ணி	டைள பொசய்ய டைவத்து சம்�ளம் வழங்குகிறது. அந்=
குறிப்பிட் மாணிகோaரா  உற்�த்தி  திறன் என்�து நிறுவ+த்திற்கு  உ=வ�து.
எ+கோவ,  இந்=வடை	யில்  =ன்+�ர்வ  பொ=�ண்டு நிறுவ+ங்	ளின் வழிய�	
சமூ	  பொ��றுப்புணர்வு  திட்ங்	டைள  பொசய்வது  பொ�ருநிறுவ+ங்	ளுக்கு
I��	ராமா�+ ஒன்று. 

பொசய்திடைய அடை+வருக்கும் புரியும்�டி ஏற்	 டைவத்து �ணி	டைளச் பொசய்வது
	டி+ம்.  நிறுவ+ம் =+க்பொ	+ =னித்துவமா�+ கோa�க்	த்டை=க் பொ	�ண்து.
�ணிபுரி�வர்	ளுக்கும்  =னி  கோa�க்	ம்  உண்டு.  இடைவ  ஒன்ற�	
இடைணய�=கோ��து நிறுவ+ம் நிடை+த்= கோa�க்	த்டை= அடைய முடிய�து. 

ஐபிஎம்  நிறுவ+ம்  �ல்I�ண்டு	ள�	  இடைளஞர்	ளின்  	ல்வி  ச�ர்ந்=
முயற்சி	டைள ஊக்குவித்து வருகிறது. இந்= நிறுவ+ம் 	ணினி மாற்றும் அது
ச�ர்ந்=  கோசடைவ	டைள  வழங்கும்  நிறுவ+ம்.  =�ன்  பொசய்யும்  சமூ	
பொ��றுப்புணர்வு  திட்ங்	டைள கோa�க்	த்கோ=�டு இடைணக்	வில்டைIபொயனில்
அதில்  பொ�றும்  �யன்	டைள  அறிய  முடிய�து.  எ+கோவ  சமூ	ப்
பொ��றுப்புணர்வு திட்ங்	டைள 	வ+மா�	 வடிவடைமாப்�து அவசியம். 

சமூ	  பொ��றுப்புணர்டைவ  =னித்திட்ங்	ள�	  பொசய்யகோவண்டும்
என்�தில்டைI.  இப்கோ��து சிட்டி யூனியனின் =�னியங்கி �ணம் வழங்கும்
இயந்திராத்தின்  இத்திற்கு  பொசல்கிறீர்	ள்.  அடை=ப்  �யன்�டுத்தி  �ணம்
எடுக்கிறீர்	ள்.  உங்	ளுக்கு  ராசீது  வரா�து.  	�ராணம்,  	�கி=  ராசீ=�ல்
சுற்றுச்சூழல்  ��திப்பு  ஏற்�டுகிறது.  டிஜிட்I�	  இருப்புத்பொ=�டை	டைய
கோச�தித்துக்பொ	�ள்ளுங்	ள்  என்று  பொசய்தி  மாட்டும்  வரும்.  உங்	ளுக்கு
கோ��னில்  எடுத்=  �ணத்திற்	�+  =	வல்  வந்துவிடும்.  இதுகோ��I
இயற்டை	ச்சூழல்,  வி�த்து,  ராத்==�+ம்,  கோa�ய்	ள் =டுப்பு  எ+ �ல்கோவறு
விஷயங்	டைள  சமூ	ப்  பொ��றுப்புணர்வு  திட்ங்	ள�	  மா�ற்றி  அதில்
�ங்	ளிக்	I�ம். 

மாக்	ளின்  வ�ழ்க்டை	யில்  �ங்	ளிக்கும்  வங்கி	ள்,  உணவுத்துடைற
நிறுவ+ங்	ள்,  குளிர்��+  நிறுவ+ங்	ள்  பொ�ரும்��லும்  புதிய  சமூ	ப்
பொ��றுப்புணர்வு  திட்ங்	டைள  தீட்டி  மாக்	ள்  மீ=�+  =ங்	ளது
அக்	டைறடையக் 	�ட்டுகிற�ர்	ள். பொமாக்பொ�+�ல்டு ஒருமுடைற மாகிழ்ச்சிய�+
உணவு என்ற  பொ�யரில்,  உணவு,  உற்�யிற்சி நூல் ஆகியவற்டைற  =+து
வ�டிக்டை	ய�ளர்	ளுக்கு  வழங்கியது.  பொ	�கோ	�கோ	�I�  நிறுவ+ம்
ஆப்பிரிக்	�வில்  எய்ட்ஸ்  ச�ர்ந்=  விழிப்புணர்வு  பிராச�ராத்டை=  பொசய்து
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மாக்	ளின் மா+டை= பொவன்றது.  �ன்+�ட்டு உணவு நிறுவ+மா�+ கிரா�ஃப்ட்
புட்ஸ்,  =�ங்	ள் விற்கும்  உணவுப் பொ��ருட்	ளில் உள்ள 	கோI�ரி  சத்து
�ற்றிய விவராங்	டைள ��க்பொ	ட்டு	ளில் அச்சிட்டு விற்றது கூ மாக்	ளின்
ஆகோரா�க்கியம் �ற்றிய அக்	டைறயில்=�ன். 

சிI  ஆண்டு	ளுக்கு முன்பு கோமாகி நூடுல்ஸ் ��க்பொ	ட்டு	ளில் அ��ய	ரா
அளவில் 	�ரீயம் உள்ள=�	 பொசய்தி பொவளிய�+து.  இ=ற்குப் பிறகு கோமாகி
நூடுல்ஸ்  =+து  பொசயல்��டு	டைள  பொவளிப்�டைத்=ன்டைமா  பொ	�ண்=�	
மா�ற்றியது.  =ங்	ளின் உணவு ஆகோரா�க்கியமா�+து எ+ விளம்�ராம் பொசய்து
மீண்டும்  சந்டை=யில்  பொவற்றி  	ண்து.  அந்=  சர்ச்டைச  வழக்கு
நீதிமான்றத்திற்குச் பொசன்ற=�ல் வணி	ப்�ங்டை	 சந்டை=யில் இழந்=து. ஆ+�ல்,
=+து  பொ��ருட்	ள்  மீ=�+  aம்�	த்=ன்டைமாடைய  நிரூபித்து  இன்றும்
இந்திய�வில்  =+து  பொ��ருட்	டைள  பொவற்றி	ராமா�	  விற்று  வருகிறது.
ஏரா�ளமா�+ புது வடை		டைள  கோவறு�ட் சுடைவ	ளில் அறிமு	ப்�டுத்தி
வருகிறது. 

1998ஆம்  ஆண்டு  பு	ழ்பொ�ற்ற  	�பி  =ய�ரிப்பு  மாற்றும்  விற்�டை+
நிறுவ+மா�+ ஸ்�ர்�க்ஸ்,  	ன்சர்கோவஷன் இன்ர்கோaஷ+ல் என்ற சூழல்
நிறுவ+த்கோ=�டு ஒப்�ந்=ம் பொசய்துபொ	�ண்து. அ=�வது, இந்= ஒப்�ந்=ப்�டி
	�பி  �யிடைராப்  �யிரிடும்  விவச�யி	ளுக்கு  சூழலுக்கு  ��திப்பில்I�=
வடை	யில்  �ல்கோவறு  விவச�ய  பொசயல்��டு	டைள  ஸ்�ர்�க்ஸ்  மாற்றும்
	ன்சர்கோவஷன்  இன்ர்கோaஷ+ல்  நிறுவ+ங்	ள்  அடைமாத்து  =ராகோவண்டும்.
இ=ன்மூIம்  ஸ்�ர்�க்ஸ்  மாற்றும்  விவச�யி	ளுக்கு  இடையிI�+  உறவு
பொaருக்	மா�கும்.  அவர்	ள் சமூ	 பொ��ருள�=�ரா நிடைIயிலும் முன்கோ+ற்றம்
வரும். 

பொவன்றது எப்�டி? 

சரிய�+  திட்மிடு=டைI  பொசய்=+ர்.  கோமாலும்  சூழல்  விஷயங்	ளில்
அனு�வமுள்ள நிறுவ+த்துன் இடைணந்=+ர்.  அடுத்து,  குறிப்பிட் 	�I
இடைபொவளி	ளில்  திட்ங்	டைள  பொசயல்�டுத்தி+ர்.  திட்ங்	ள்
நிடைறகோவறியடை=யும்  அ=ற்கு  ஏற்�ட்  சவ�ல்	டைளயும்  	ணக்கில்
எடுத்துக்பொ	�ண்+ர்.  நீண்	�I  மு=லீட்டில்  ஸ்�ர்�க்ஸ்  நிறுவ+ம்
aம்பிக்டை	 பொ	�ண்டிருந்=து.  மு=ல் திட்மா�	 பொமாக்சிகோ	�வில் உள்ள எல்
ட்ரூன்ஃகோ��  	�டு	டைள  ��து	�க்கும்  பொசயல்��டு	டைள  பொசய்=+ர்.
ஸ்�ர்�க்ஸ் சூழலுக்கு அதி	 மா�சு��டு ஏற்��= 	�பி பொ	�ட்டை	ள்
உற்�த்தியில் 	வ+மா�	 இருந்=து. 

கிரா�ஃப்ட் புட்ஸ் நிறுவ+ம் இதுகோ��Iகோவ முக்கியமா�+ முடிடைவ =+து
ஓரிகோய�  பிஸ்பொ	ட்  விவ	�ராத்தில்  எடுத்=து.  உல்  �ருமான்  �ற்றிய
சர்ச்டைச	ள் அப்கோ��து=�ன் அபொமாரிக்	�வில் பொ=�ங்கியிருந்=+.  அ=டை+
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�யன்�டுத்திக்பொ	�ண்டு  விய���ராத்தில்  பொவல்I  கிரா�ஃப்ட்ஸ்  திட்ம்
தீட்டியது.  அடுத்து அவர்	ள் விற்ற ஓரிகோய� பிஸ்பொ	ட் கோராப்�ரில் குடைறந்=
பொ	�ழுப்பு  பொ	�ண்  பிஸ்பொ	ட்  மா�ற�=  அகோ=  சுடைவயில்  எ+
விளம்�ராப்�டுத்தியது.  இந்=  பிராச�ராத்டை=  பொசய்=  முக்கிய  வணி	
நிறுவ+மா�+  கிரா�ஃப்ட்  புட்ஸ்  ��ராட்ப்�ட்கோ=�டு,  உல்�ருமான்
பிராச்டை+ கோ=சிய அளவில் கோ�சப்�டும்�டி பொசய்=து. =+து வணி	த்டை=யும்
அடை= கோa�க்கி a	ர்த்திக்பொ	�ண்டு பொவன்றது. 

முக்கியமா�+ கோய�சடை+	ள் சிI. 

சமூ	ப் பிராச்டை+	ளில் நிறுவ+த்தின் பொசயல்��ட்டிற்கு பொ��ருத்=மா�+டை=
கோ=ர்பொ=டுக்	கோவண்டும்.  அதில்  	வ+ம்  டைவத்து  பொ=�ர்ந்து  பிராச�ராம்
பொசய்வது அவசியம். 

பொ�ரு  நிறுவ+ங்	கோள�டு  இடைணயும்  பிற  =ன்+�ர்வ  நிறுவ+ங்	டைள
	வ+மா�	 கோ=ர்ந்பொ=டுப்�து அவசியம். இந்= நிறுவ+ங்	ளின் விதி	ள் பொ�ரு
நிறுவ+ங்	ளின் விதி	ளுக்கு உட்�ட்டிருந்=�ல் மாட்டுகோமா பொசயல்��ட்டில்
பொவற்றி ச�த்தியம். 

பொ�ரு நிறுவ+ங்	ளில் �ணிய�ற்றும் ஊழியர்	டைள,  சமூ	 பொ��றுப்புணர்வு
திட்ங்	ள் ஊக்குவிப்�=�	 அடைமாய கோவண்டும். 

சமூ	த்திற்	�+  அக்	டைறகோய�டு  பொ��ருட்	ளின்  =ராம்,  கோமாம்��டு
ஆகியவற்டைற  �ற்றியும்  நிறுவ+ங்	ள்  	வ+ம்  பொ	�ண்டிருக்	கோவண்டும்.
அப்கோ��து=�ன் புதிய =டைIமுடைறயி+டைராயும் ஈர்த்து வ�டிக்டை	ய�ளர்	டைள
	வரா முடியும். 
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9

பொவற்றி விதி	ள் 

இந்திய�வில் சமூ	 பொ��றுப்புணர்வு திட்ங்	ளுக்	�+ நிதிடைய கோ=சியப்
கோ�ரிர் பிராச்டை+	ளுக்கும் வழங்	I�ம் எ+ அறிவித்திருக்கிறது.  இந்திய
அராசு.  இ=+�ல் �ல்கோவறு பொ�ரு நிறுவ+ங்	ள் பொ	�கோரா�+� ��திப்புக்கு
=ங்	ளது  சமூ	  பொ��றுப்புணர்வு  நிதிடைய  வழங்	  உள்ள+.  இம்முடைற
வணி	ம் ��திப்பு, பொ��ருள�=�ரா பொaருக்	டி ஆகியவற்ற�ல் ஊழியர்	ளுக்கு
முழு  சம்�ளம்  =ருவகோ=  சிக்	I�	  உள்ள  நிடைIடைமா.  இதில்
பொ��துமாக்	ளுக்	�+ பொசIவு	ள் என்�டை= நிறுவ+ங்	ள் 	டைசிய�	த்=�ன்
கோய�சிப்��ர்	ள். 

சிI =ன்+�ர்வIர்	ள், கூலித் பொ=�ழிI�ளர்	ளுக்கு அரிசி, �ருப்பு, கோச�ப்பு
எ+  அவசியப்  பொ��ருட்	டைள  வழங்கி  வருகின்ற+ர்.  சமூ	
பொ��றுப்புணர்வுத்  திட்ம்  என்�து  	�கி=த்தில்  இருப்�கோ=�டு,
aடைமுடைறயிலும் வருவது முக்கியம். ஆ+�ல் பொ�ரும்��லும் அதில் நிடைறய
நிறுவ+ங்	ள்  பொச�=ப்பிவிடுகின்ற+.  	�ராணம்,  சமூ	ப்  பிராச்டை+	டைள
எப்�டி  கோ=ர்ந்பொ=டுப்�து,  அதில்  	வ+ம்  குவிப்�து  ச�ர்ந்=
சந்கோ=	ங்	ள்=�ன்.  அ=ற்கு சிI உ=�ராணங்	டைளயும் விதி	டைளயும் இங்கோ	
��ர்ப்கோ��ம். 

சமூ	 பிராச்டை+	டைள கோ=ர்ந்பொ=டுங்	ள்

அபொமாரிக்	�டைவச்  கோசர்ந்=  வ�ஷிங்ன்  மியூசுவல்  என்ற  நிறுவ+ம்
இன்றுவடைரா  மா�ணவர்	ளின்  	ல்வி  ச�ர்ந்=  திட்ங்	ளுக்கு  மாட்டுகோமா
பிராச�ராம் பொசய்கிறது. கோவறு விஷயங்	ளில் 	வ+ம் குவிக்	வில்டைI. ஏவ�ன்
என்ற இங்கிI�ந்து நிறுவ+ம் பொ�ண்	ளுக்கு ஏற்�டும் மா�ர்�	 புற்றுகோa�ய்
=டுப்பு, சிகிச்டைச �ற்றிகோய மாட்டுகோமா விழிப்புணர்வு பொசய்துவருகிறது. இப்�டி
பொசய்வ=ன் மூIம் அத்துடைற ச�ர்ந்= �ல்கோவறு =ன்+�ர்வ நிறுவ+ங்	டைள
உருவ�க்	 முடியும். அத்துடைறயில் �ல்கோவறு முன்கோ+ற்றங்	டைள வளர்ச்சிடைய
உருவ�க்	 முடியும். 

பிராச்டை+	டைள 	வனியுங்	ள்

பொ�ருநிறுவ+ங்	ள் எங்கு வணி	ம் பொசய்கிறகோ=� அங்குள்ள பிராச்டை+டைய
டை	யில் எடுத்து அடை= தீர்ப்�=ற்	�+ பொசயல்��டு	டைள முடுக்	 கோவண்டும்.
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கிரா�ஃப்ட் புட்ஸ்,  அபொமாரிக்	�வில் உல்�ருமான் ��திப்டை� ஆய்வு மூIம்
அறிந்து அ=ற்கு எதிரா�+ பிராச�ராத்டை= டை	யில் எடுத்=து.  கோஹா�ம் டி��ட்
நிறுவ+ம், =+து விய���ராப் �குதியில் நீர் =ட்டுப்��ட்டை விழிப்புணர்வு
பிராச�ராம் பொசய்து 	வனிக்	 டைவத்=து. 

கோa�க்	ம், மாதிப்பு, கோசடைவ	ள் 

ஏடி அண்ட் டி நிறுவ+ம்,  புயல்,  பொவள்ளம் ��திக்	ப்�ட் �குதி	ளுக்கு
=+து  நிறுவ+  கோ��ன்	டைள  இIவசமா�	  வழங்கியது.  பொ�+ரால்
கோமா�ட்�ர்ஸ் நிறுவ+ம் பொaடுஞ்ச�டைIயில் வி�த்து �ற்றிய விழிப்புணர்டைவ
உருவ�க்கி சீட்பொ�ல்டு	டைள இIவசமா�	 பொ��ருத்தி =a=து.  இ=ன் மூIம்
சமூ	  அக்	டைற,  அ=ன்  கோa�க்	ம்  ஆகியவற்றில்  பொ=ளிவ�	  இருந்=து.
மாக்	ளின்  மா+தில்  அழுத்=மா�+  முத்திடைராடையப்  �தித்து  வணி	த்திலும்
பொவன்றது. 

பொசIவு	ள் குடைறயகோவண்டும்

ஹா�ர்ட்வர்டு  வணி	ப்�ள்ளிடையச்  கோசர்ந்=  டைமாக்கோ	ல்  கோ��ர்ட்ர்,  பொ�ரு
நிறுவ+ம் சமூ	த்திற்	�+ �ணி	டைள பொசய்கிறது.  அத்கோ=�டு அ=ன் மூIம்
=+து  வலிடைமாடைய  அதி	ரித்துக்பொ	�ள்வகோ=�டு  �ங்கு=�ரார்	ளின்
aம்பிக்டை	டையப்  பொ�றகோவண்டும்.  சமூ	  பொ��றுப்புணர்வுத்  திட்ங்	ள்
	வனிக்	ப்�ட்�ல்  நிறுவ+த்திற்	�+  விளம்�ராச்  பொசIடைவக்
குடைறத்துவிI�ம்.  நிறுவ+ங்	ள்  ஒற்டைற  குறிக்கோ	�டைள  பொ	�ண்டு  இந்=
திட்ங்	ளில்  பொசயல்�க்கூ�து.  ஊழியர்	ள்,  சந்டை=,
வ�டிக்டை	ய�ளர்	ள்,  I��ம்  ஆகியவற்டைற  கோa�க்கி  ஓகோவண்டும்
என்கிற�ர்.

கோa�க்	மும் வணி	மும்

=னிப்�ட்  மானி=ர்	ளுக்	�+  	�ப்பீட்டை  வழங்கும்  நிறுவ+ம்
சஃபொ�க்கோ	�.  இந்=  நிறுவ+ம்  தீடைய  அடைணக்	  உ=வும்  பொ��ருட்	டைள
வ�ங்கித்  =ரா  மாக்	டைள கோவண்டியது.  =னிa�ர்	ள்  இது  �ற்றி   	வ+ம்
பொ	�ண்�ல் மாட்டுகோமா அவர்	ள் பொசல்லும் இங்	ளில் துணிச்சI�	 தீடைய
அடைணப்��ர்	ள்.  அது�ற்றிய 	வடை+த்டை=க் பொ	�ண்டிருப்��ர்	ள் என்று
திட்ம்  தீட்டி  விழிப்புணர்வு  பொசய்து  மாக்	ளின்  	வ+ம்  ஈர்க்	I�ம்.,
இதுகோவ  a�டு  முழுக்	  தீ  அடைணக்கும்  	ருவிடைய  வ�ங்கி+�ல்
I��ம்=�கோ+? அப்�டி 	ணக்கு கோ��ட்டு சஃபொ�கோ	� பொவன்றது. 
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ஒகோரா கோa�க்	ம் �ல்கோவறு பொசயல்��டு	ள்

பொ�ன் அண்ட் பொ�ர்ரி நிறுவ+ம் பொவப்�மாயமா�=ல் �ற்றிய விழிப்புணர்வு
திட்த்டை=  =ய�ரித்=டை=  முன்+கோமா  �டித்திருக்கிகோற�ம்.  அகோ=கோ��I
இடை=பொய�ட்டிய  டைமாயப்பொ��ருளில்  உருவ�க்கிய  ஐஸ்க்ரீம்  சிறப்��	
விற்றது. கோமாலும் இந்= ஐஸ்க்ரீம் கோராப்�ரில் பொவப்�மாயமா�=ல் �ற்றி எழுதிய
விஷயங்	ள்  மாக்	ளின்  சிந்=டை+டையத்  தூண்டி+.  இ=ன்  விடைளவ�	
பொ�ருமாளவு  பொவளிய�கும்  	�ர்�ன்  டை  ஆக்டைசடை  குடைறக்கும்
பொசயல்��ட்டிற்	�	  �ல்I�யிராம்  மாக்	ள்  =ங்	ளின்  கோ	�ரிக்டை		டைள
அதி�ருக்கு  அனுப்பி+ர்.  பொவப்�மாயமா�=ல்  என்ற  ஒன்டைறப்  பிடித்கோ=
பொ=�ங்	�மால் பொ=ற்கு கோ	��வில் 	�ற்ற�டைI ஒன்டைறயும் அராடைச நிறுவ
டைவத்=து இந்= நிறுவ+ம்.  கோa�க்	ம் ஒன்று=�ன் என்ற�லும் அ=டை+ �I
வடை	யில் அடைய முடியும் என்று இன்றுவடைரா நிரூபித்து வருகிறது பொ�ன்
அண்ட் பொ�ர்ரி நிறுவ+ம். 

சரிய�+ ஆ=ராவ�ளர்	ள் மாற்றும் உடைழப்பு

��ன்சன்  அண்ட்  ��ன்சன்,  �ற்ற�க்குடைறய�	  உள்ள  aர்ஸ்	ள்
பொ=�ர்��+  சமூ	  பொ��றுப்புணர்வுத்  திட்த்டை=  பொ=�ங்கி
பொவற்றி	ண்து.  இ=ற்கு 	�ராணம்,  a�பொங்கும் உள்ள aர்ஸ் சங்	ங்	டைள
இந்= நிறுவ+ம் இடைணத்துக்பொ	�ண்து=�ன். பொ=�ர்ச்சிய�	 இதுகோ��ன்ற
திட்த்டை= வளர்த்பொ=டுத்=�ல் மாட்டுகோமா இத்திட்ங்	டைள வராI�று கோ�சும்.
ஃகோ�னி  கோமா  என்ற  நிறுவ+ம்  வீற்றவர்	ளுக்	�+  உ=வி	டைள
�ல்I�ண்டு	ள�	  வழங்கி வருகிறது.  90  ஆயிராம் �Iர்	ள் உ=வி	டைள
வழங்	த்பொ=�ங்கி  இன்று  6.2  மில்லியன்  �Iர்	ளுக்கு  கோமால்  நிதிடைய
கோச	ரித்து மாக்	ளுக்கு வழங்கியுள்ளது. 

திட்ங்	டைள கோமாம்�டுத்=ல்

குழந்டை=	ளுக்	�+ உணவு என்�து �டைழய விஷயம்=�ன். ஆ+�ல் �கோராடு
எனும் இ=ழ் இது�ற்றிய 	ட்டுடைராடைய எழு= குழந்டை=	ளுக்	�+ உணவு
நிதி அதி	ரித்=து.  டைIகோச�ல் அபொமாரிக்	�டைவ சுத்=மா�	 டைவத்திருப்கோ��ம்
என்ற  திட்த்திற்	�+  நிதிடைய  கோச	ரித்=து.  டைமாக்கோரா�ச�ப்ட்  நிறுவ+ம்
வறுடைமாக்கோ	�ட்டிற்கு  கீகோழயுள்ள  மாக்	ளுக்கு  பொ=�ழில்நுட்�  	ல்விடைய
வழங்கி வருகிறது. கோமாற்பொச�ன்+ அடை+த்தும் எப்கோ��தும் சமூ	த்தில் உள்ள
பிராச்டை+	ள்=�ன்.  ஆ+�ல் இவற்டைற பொ=�ர்ச்சிய�	 பிராச�ராம் பொசய்யும்
கோ��து அ=ன்மீ=�+ பொ��துமாக்	ளின் 	வ+ம் அதி	ரிக்கிறது. 

இதுவடைரா  நீங்	ள்  ��ர்த்=து  அடிப்�டைய�+  சமூ	  பொ��றுப்புணர்வுத்
திட்ம்  எப்�டி  அடைமாயகோவண்டும்  என்�து=�ன்.  இதிலுள்ள
எடுத்துக்	�ட்டு	ளில்  உள்ளடைவ  அபொமாரிக்	  நிறுவ+ங்	ள்  என்�டை=
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	வ+த்தில் பொ	�ள்ளுங்	ள். அடிப்�டைய�+ கோa�க்	ம் சரிய�	 இருந்==�ல்
உங்	ள�ல் சமூ	 பொ��றுப்புணர்வு திட்த்டை=யும் அகோ=�டு வணி	த்டை=யும்
பொவற்றி	ராமா�	 வளர்ச்சி பொ�றச்பொசய்ய முடியும். aன்றி. 
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இந்திய�வில் சமூ	ப் பொ��றுப்புணர்வு திட்ங்	ள் 
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சமூ	 வளங்	ள்
 =ற்கோ��து உI	ம் முழுக்	 இயங்கி வரும் பொ�ருநிறுவ+ங்	ள்,  �ல்கோவறு

சமூ	த்திட்ங்	டைளச்  பொசய்து  வருகின்ற+.  இ=ற்பொ	+  =ங்	ளது  நி	ரா
I��த்தில் குறிப்பிட் அளடைவ ஒதுக்கி வருகின்ற+.  இந்திய�வில் சமூ	ப்
பொ��றுப்புத்  திட்ங்	ளுக்	�+  நிதிடைய  வடைராயடைற  பொசய்து,  அ=டை+ச்
பொசIவழிக்	 அராசு விதிமுடைற	டைள வகுத்துள்ளது. 

சமூ	ப்பொ��றுப்பு  �ற்றிய  சிந்=டை+  1930ஆம்  ஆண்டு  மு=கோI
பொ=�ங்கிவிட்து.  அக்	�I	ட்த்தில் பொசஸ்ர்  �ர்+�ர்டு  எழுதிய,  தி
�ங்க்ஷன்  ஆஃப்  தி  எக்சிகியூட்டிவ்  (1938),  திகோய�ர்  கிபொராப்  எழுதிய
பொமாசர்பொமான்ட் ஆஃப் தி கோச�சியல் �ர்ஃ��மான்ஸ் ஆஃப் பிசி+ஸ்  (1940)
ஆகிய நூல்	ள் இந்= சிந்=டை+டைய மாக்	ளுக்குத் தூண்டி+. 
பின்+ர் 1950இல், சமூ	 பொ��றுப்புணர்வு என்று இந்= கோa�க்	ம் சுருக்	மா�	
குறிப்பிப்�ட்து. 

1953ஆம் ஆண்டு கோஹா�வர்ட் கோ��வன் என்ற எழுத்=�ளர் ஒரு நூடைIப்
பிராசுரித்=�ர்.  கோச�சியல்  பொராஸ்��ன்சிபிலிட்டிஸ்  ஆஃப்  தி  பிசி+ஸ்கோமான்
எனும்  அந்=  நூல்=�ன்,  பொ�ருநிறுவ+  சமூ	ப்  பொ��றுப்பு  என்ற
வ�ர்த்டை=டைய  உIகிற்கு  மு=ன்மு=I�	  அறிமு	ப்�டுத்தியது.  இ=+�ல்
கோஹா�வர்ட்  கோ��வன்  சமூ	  பொ��றுப்புணர்வின்  =ந்டை=  என்று
பு	ழப்�டுகிற�ர்.  ”சமூ	த்தின்  வராம்பு	ளுக்கு  உட்�ட்டு  அ=டை+ மாதித்து
அ=டை+ உயர்த்= பொசய்யும் பொசயற்��டு	ள்” எ+ சமூ	 பொ��றுப்புணர்டைவ
கோ��வன்  வடைராயடைற  பொசய்கிற�ர்.  ”சமூ	த்திலுள்ள  வளங்	டைளப்
�யன்�டுத்தி  பொ=�ழில்  மூIம்  I��ம்  சம்��திப்�வர்	ள்,  இ=டை+த்  =ம்
	டைமாய�	 	ரு=கோவண்டும் ”என்று கோஹா�வர்ட் கூறி+�ர். 

1956-60  	�I	ட்த்தில் சமூ	ப் பொ��றுப்புணர்டைவப் �ற்றி சிI நூல்	ள்
பொவளிவந்=+.  பொ=�ழிIதி�ர்	ள்  =ங்	ள்  சமூ	  அந்=ஸ்திற்கு  ஏற்�
சமூ	த்திற்	�+ திட்ங்	டைள பொசயல்�டுத்=கோவண்டும் என்று ஒகோரா குராலில்
இக்	�I எழுத்=�ளர்	ள் கூறி+ர். 1967ஆம் ஆண்டு சமூ	 பொ��றுப்புணர்வு
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திட்ங்	ளில் வந்= மா�ற்றம், அ=டை+ =ன்+�ர்வIர்	ள் ஏற்று பொசய்யI�ம்
என்�து=�ன். 
 1984  ஆம்  ஆண்டு  பீட்ர்  டிராக்	ர்   என்�வர்,  நிறுவ+ங்	ளின்
சமூ	பொ��றுப்பு  �ற்றி  பொ=ளிவ�	  விளக்கி  	லிஃகோ��ர்னிய�
கோமாகோ+ஜ்பொமான்ட்  ரிவ்யூ  இ=ழில்  எழுதி+�ர்.  இ=டை+பொய�ட்டி  1989ஆம்
ஆண்டு  ஐஸ்க்ரீம்  =ய�ரிப்��ளர்	ள�+  பொ�ன்  அண்ட்  பொ�ர்ரி
மு=ன்முடைறய�	  சமூ	  பொ��றுப்புணர்வு  திட்  அறிக்டை	டைய
பொவளியிட்+ர்.  இத்திட்ங்	டைள பொ��ருள�=�ராம்,  சூழல்,  சமூ	ம் எ+
மூன்று  வடை		டைளயும்  நிடைIய�	  பொ	�ண்டு  நிறுவ+ங்	ள்  பொசய்வடை=
ஐக்கிய  a�டு	ளின்  பொ=�ழில்  கோமாம்��ட்டு  அடைமாப்பு  வடைராயறுக்கிறது.
இ=ன்மூIம்  நிறுவ+ங்	ள்  =ம்  வணி	  பிரா�ண்டை  வளர்த்துக்பொ	�ண்டு
மாக்	ளின் aம்பிக்டை	டையயும் பொ�ற முடியும்.  
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=னிa�ர் ச�ர்ந்= சமூ	ப்பொ��றுப்புணர்வு!

சமூ	  பொ��றுப்பு  ச�ர்ந்=  விழிப்புணர்டைவ  கோமாற்குIகில்  எழுத்=�ளர்	ள்
ஏற்�டுத்தி+ர்.   இ=டை+  ஒழுங்குமுடைறப்�டுத்=  அராசு	ள�ல்
சட்த்திருத்=ங்	ளும்  உருவ�க்	ப்�ட்+.  பின்+ர்=�ன்,  இ=டை+
பொ�ருநிறுவ+ங்	ள் முடைறய�	க் 	டைப்பிடிக்	த் பொ=�ங்கி+ர். 

இந்திய�வில் சமூ	ப் பொ��றுப்புணர்வு என்�து =னிa�ர் ச�ர்ந்து இருந்=து.
சமூ	 விஷயங்	ளுக்	�	 aன்பொ	�டை =ருவது என்�து இயல்��+ ஒன்று.
	�Iப்கோ��க்கில் ஏரா�ளமா�+ பொ=�ழில் நிறுவ+ங்	ள் பொ=�ங்	ப்�ட்+.
அடைவ  பொசய்யும்  �ல்கோவறு  அறச்பொசயற்��டு	ளுக்கு  சட்ம்
கோ=டைவப்�ட்து.  இ=ற்	�+ சட்ப்பூர்வ வடைராவு	ள்,  2009  ஆம் ஆண்டு
பொ=�ங்கி+.
  
�திபொ+�ன்ற�வது ஐந்=�ண்டு திட்த்தில் பொ�ருநிறுவ+ சமூ	ப் பொ��றுப்பு
�ற்றி கூறப்�ட்டிருந்=து. வணி	 நிறுவ+ங்	ளின் பொ��றுப்பு என்ற வடை	யில்
இடைவ உருவ�க்	ப்�ட்+. பின்+ர், 2011 ஆம் ஆண்டில், கோ=சிய =ன்+�ர்வ
சமூ	ப்�ணி	ளுக்	�+  விதிமுடைற	ள்  (NVG)  வகுக்	ப்�ட்டு
பொவளியிப்�ட்+. இதில் சமூ	ம், பொ��ருள�=�ராம், சூழல் ஆகிய மூன்று
அம்சங்	டைளயும்  வணி	  நிறுவ+ங்	ள்  	வனிக்	  கோவண்டும்  எ+
குறிப்பிப்�ட்டிருந்=+. 

இதில்  ஒன்�து  விதி	ள்  உண்டு.   அதில்  ஆற�வது  விதி=�ன்  சமூ	
பொ��றுப்புணர்வுக்	�+து.  2013ஆம்  ஆண்டு  அடை+த்து  நிறுவ+ங்	ளும்
சமூ	  பொ��றுப்புணர்வுத்  திட்ங்	ளுக்	�	  குறிப்பிட்  அளவில்
பொசIவழிக்	கோவண்டும்  என்று  விதி	ள்  உருவ�க்	ப்�ட்+.  நிதி
பொ=�ர்��+  a��ளுமான்ற  நிடைIக்குழு,  =+து  21 வது  அறிக்டை	டைய
பொவளியிட்து.  அதில்,  வணி	 நிறுவ+ங்	ளின் ஆண்றிக்டை	யில்  சமூ	
பொ��றுப்புணர்வுத்  திட்ச்  பொசயற்��ட்டை  அறிவிப்�டை=க்
	ட்�யமா�க்கியுள்ளது. 
சமூ	ப் பொ��றுப்புணர்வுத் திட்த்டை= சிறப்��	ச் பொசயற்�டுத்தும் சிறு,குறு
பொ=�ழில் நிறுவ+ங்	ளுக்கு இந்திய அராசு விருது	டைள வழங்குகிறது. 	ந்=
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ஆண்டு �ல்கோவறு நிறுவ+ங்	ளும் சமூ	ப் பொ��றுப்புணர்வுத் திட்த்திற்	�	
8,365 கோ	�டி ரூ��ய் பொசIவிட்டுள்ள+. 

ஆ=�ராம்: https://www.csr.gov.in/index18.php 
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3
சமூ	ப்�ணி	ளுக்கு =டை!

சமூ	ப்  பொ��றுப்புத்  திட்த்தில்  திட்ங்	ள்  தீட்டுவது,  அ=ற்	�+  நிதி
ஒதுக்குவது ஆகியவற்கோற�டு சிI முக்கிய அம்சங்	ளும் உண்டு.  சமூ	ப்
பொ��றுப்புணர்வுத்  திட்ங்	ளுக்கு  நிதி  ஒதுக்குவகோ=�டு  நிறுவ+ங்	ளின்
பொ��றுப்பு முடிந்துவி�து.  திட்ங்	டைள நிடைறகோவற்றுவ=ற்	�+ சரிய�+
குழுக்	டைள  உருவ�க்	  கோவண்டும்.  இவர்	ள்=�ன்  நிறுவ+ங்	ளின்
திட்ங்	டைள மாக்	ளுக்கு ஏற்ற�டி உருவ�க்கி உ=வுவ�ர்	ள்.
 
அடுத்து, ஊழியர்	ளுக்	�+ கோவடைI விதிமுடைற	ள், தீண்�டைமா அ	ற்று=ல்,
சூழல் ��து	�ப்பு ஆகியடைவயும் இதில் உள் அங்	I�	 உள்ள+.  உI	
a�டு	ளில் இந்திய�வில் மாட்டும்=�ன் சமூ	 பொ��றுப்புணர்வுத் திட்ங்	ள்
	ட்�யமா�க்	ப்�ட்டுள்ள+.  இதில்  பொசIவழிக்	ப்��=  நிதி,  அராசு
	ணக்குக்கு  மா�ற்றப்�டுவதும்  கூ  ஒருவடை	  வரி  என்கோற  நிறுவ+ங்	ள்
நிடை+க்	க்கூடும். 
பொ�ருநிறுவ+ங்	ள்  அளவுக்கு  சிறு,  குறு  நிறுவ+ங்	ளிம்  சமூ	
பொ��றுப்புணர்வுத்  திட்ங்	டைள  வலியுறுத்=  முடிய�து.  	�ராணம்,
அவர்	ளின் பொ=�ழில் மு=லீடு சிறியது என்�=�ல்=�ன்.  ஆ+�ல் இன்று
சிறு  நிறுவ+ங்	ள்  உள்ளூர்  மாக்	ளிம்  சமூ	த்  திட்ங்	டைள
பொசயற்�டுத்துவதில் ஆர்வம் 	�ட்டி வருகின்ற+ர்.

விதி	ளும் பொசயல்	ளும்!

5  கோ	�டி ரூ��ய்க்கும் அதி	மா�+ I��ம் சம்��திக்கும் நிறுவ+ங்	ள்  2
ச=வீ= நிதிடைய சமூ	 பொ��றுப்புணர்வுத் திட்ங்	ளுக்கு பொசIவிகோவண்டும்
என்�து புதிய விதி.  இந்திய�வில் இந்= விதி,  அமாலுக்கு வரும் முன்கோ�
�ல்கோவறு இந்திய நிறுவ+ங்	ள், சமூ	ச் பொசயற்��டு	டைளச் பொசய்து வந்=+.
இந்= விஷயத்தில் இந்திய� கோமாற்குIகுக்கு முன்கோ+�டி. 

சமூ	ப் பொ��றுப்புணர்வுத் திட்ங்	ள�ல் குறிப்பிட் �குதியிலுள்ள 	ல்வி,
வறுடைமா,  குடிநீர்,  கோவடைIவ�ய்ப்பு  உள்ளிட்  சமூ	ப்  பிராச்டை+	ள்
தீர்க்	ப்�  வ�ய்ப்புள்ளது.  தீர்க்	ப்��=கோ��தும்,  அடைவ  அடைய�ளம்
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	ண்றியப்�ட்டு  ஆவணப்�டுத்தும்  வ�ய்ப்பு	ள்  உள்ள+.  நிறுவ+ங்	ள்
இப்�ணிடையத்  =ன்+�ர்வ  நிறுவ+ங்	ளின்  உ=வி	டைளப்  பொ�ற்றுச்
பொசய்கின்ற+ர்.  

பொ=�ழில்மாயமா�க்	லுக்கு  முன்+ர்,  1850ஆம்  ஆண்டு  இந்தியத்
பொ=�ழிIதி�ர்	ள்  	I�ச�ராம்,  மாக்	ளின்  aம்பிக்டை	  ச�ர்ந்து  சமூ	ப்
பொ��றுப்புணர்வுப்  �ணி	டைளச்  பொசய்=+ர்.  ��,  கோ	�த்பொராஜ்,  கோமா�டி,
���ஜ்,  பிர்I�,  சிங்	�னிய�  ஆகிகோய�ர்  அன்று  பு	ழ்பொ�ற்ற  a�றிந்=
பொ=�ழிIதி�ர்	ள�	 இருந்=+ர். 

அறக்	ட்டைளப் �ணி!

19ஆம்  நூற்ற�ண்டு பொ=�ழிIதி�ர்	ள�+ இவர்	ளின் 	�Iத்தில்  சமூ	ப்
பொ��றுப்புணர்வு  திட்ங்	ள்  மா�ற்றம்  பொ�ற்ற+.  இவர்	ள்  =ம்
பொ=�ழிற்ச�டைI அடைமாந்துள்ள �குதியில் கோ	�வில்	ள், �ள்ளி, குடிநீர் வசதி
ஆகியவற்டைறச்  பொசய்து வந்=+ர்.  சமூ	ம் ச�ர்ந்து மாட்டுமால்I;  அராசியல்,
மா=ம்  ச�ர்ந்=  பொசயற்��ட்டிலும்  இப்�ணி	ள்  நிடைறகோவறி+  என்�கோ=
அக்	�I	ட் உண்டைமா. 

இ=ற்	டுத்=  	�I	ட்ம்  சற்று  மா�று�ட்து.  அப்கோ��து,  இந்திய�வில்
விடுடைIப்  கோ��ரா�ட்ங்	ள்  aந்து  வந்=+.  	�ந்தி,   பொ=�ழிIதி�ர்	ள்
குறிப்பிட்  பொ=�டை	டைய  சமூ	த்திற்	�	  மு=லீடு  பொசய்யும்  =ர்மா	ர்த்=�
முடைறடைய  (Trusteeship)  அறிவித்=�ர்.  அறக்	ட்டைள	டைள  உருவ�க்கி
அ=ன்  மூIம்  �ள்ளி	ள்,  	ல்லூரி	ள்,  பொ=�ழில்நிறுவ+ங்	டைள
உருவ�க்குவடை=  	�ந்தி  முன்பொமா�ழிந்=�ர்.  இ=ன்�டி  �ல்கோவறு  =னிய�ர்
நிறுவ+ங்	ள் உருவ�கி+. 

1960 - 80  	�I	ட்த்தில் இந்திய� 	Iப்பு பொ��ருள�=�ரா திட்ங்	டைள
பொசயற்�டுத்=த் பொ=�ங்கியிருந்=து.  பொ��துத்துடைற நிறுவ+ங்	கோள ஆதிக்	ம்
பொ�ற்றிருந்=+. 1965இல் 	ல்வி நிறுவ+ங்	ள்,  அராசியல்வ�தி	ள் இடைணந்து
உருவ�க்	 முயன்ற சமூ	 பொ��றுப்புணர்வுத் திட் அடைமாப்பு கோ=�ல்வியில்
முடிந்=து. 
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ஆதா�ரம்:
http://www.yourarticlelibrary.com/corporate/concept-of-corporate-social-
responsibility-csr-as-a-driving-force-for-business/22094
Evolution of Corporate Social Responsibility in India -Sawati Nagwan 11
Ph. D. Research Scholar JJTU, Jhunjhunu, Rajasthan, India
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	ட்�யமா�+ சமூ	ப் பொ��றுப்புணர்வுத் திட்ம்!

இந்திய  அராசு,  அண்டைமாயில்  சமூ	  பொ��றுப்புணர்வுத்  திட்ம்  �ற்றிய
சட்த்தில் மா�ற்றம் பொ	�ண்டுவந்துள்ளது. இ=ன்�டி பொ�ருநிறுவ+ம் சமூ	ப்
பொ��றுப்புணர்வுக்	�	  ஒதுக்கிய  2  ச=வீ=  நிதிடையக்  குறிப்பிட்
	�Iக்பொ	டுவுக்குள்  பொசIவழித்கோ=  ஆ	கோவண்டும்.  மூன்று
நிதிய�ண்டு	ளுக்குள் நிதிடைய பொசIவழிக்	�=கோ��து,  அந்நிதிடைய அராசுக்கு
வழங்	கோவண்டும். கோமாலும் விதிமீறலுக்கு அ�ரா�=மா�	 50 ஆயிராம் மு=ல் 25
இIட்சம் ரூ��ய்  விதிக்	ப்�விருக்கிறது.  	�I=�மா=த்திற்கு 	�ராணமா�+
அதி	�ரி	டைள மூன்று ஆண்டு	ளுக்கு சிடைறயிலும் அடைக்	 முடியும் எ+க்
கூறும் அராசு விதி	ள் �யமுறுத்துகின்ற+. 

சமூ	aIகோa�க்கில் நிதி பொசIவழிக்கும் நிறுவ+ங்	டைளக் கூ 	�Iக்பொ	டு
விதித்து அராசு மிராட்டுகிறது எ+ வணி	 வட்�ராங்	ளில் விமார்ச+ங்	ள்
கிளம்பியுள்ள+. 5 கோ	�டி I��ம் சம்��திக்கும் அல்Iது 500 கோ	�டி மு=ல்
1000 கோ	�டி மாதிப்பிI�+ நிறுவ+ங்	ள் 	ட்�யமா�	 2 ச=வீ= பொ=�டை	டைய
சமூ	  பொ��றுப்புணர்வு  திட்ங்	ளுக்கு  பொசIவிடுவடை=  அராசு
	ட்�யமா�க்கியுள்ளது. 

“2024  ஆம்  ஆண்டுவடைரா  பொ�ருநிறுவ+ங்	ளுக்கு  	�Iக்பொ	டு  உள்ளது.
அவர்	ள்  பொசIவி�=  �ணம்  அராசின்  பொ��ருள�=�ராப்  �ற்ற�க்குடைற
திட்ங்	ளுக்கு  பொசIவழிக்கும்  கோa�க்	ம்  கிடைய�து.  நிறுவ+ங்	ள்
திட்மிட்டுள்ள  கோa�க்	ங்	ளுக்கு  நிதிடையச்  பொசIவழித்=�ல்  மாகிழ்ச்சி”
என்கிற�ர் வணி	 விவ	�ராங்	ள் துடைறச் பொசயIர் இன்பொ�டி ஸ்ரீனிவ�ஸ்.

இந்திய�வின் �ப் 500 நிறுவ+ங்	ள் 2014 -2019 (மா�ர்ச்)  வடைராயில் சமூ	
பொ��றுப்புணர்வுக்	�	  50  ஆயிராம் கோ	�டி ரூ��டையச் பொசIவிட்டுள்ள+ர்.
இந்நிறுவ+ங்	கோள,  90  ச=வீ=  சமூ	த்திட்ங்	ளுக்	�+  நிதிடைய
வழங்குகின்ற+.  ”அராசு  சமூ	ப்  பொ��றுப்புணர்வுக்	�+ நிதி  வழங்	டைIக்
	ட்�யமா�க்கியுள்ளது. இ=ன் விடைளவ�	  இந்நிறுவ+ங்	ள் ஆண்டுக்கு 11
ஆயிராம்  கோ	�டி  ரூ��ய்க்கும்  அதி	மா�	  பொசIவிடுவது
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முடைறப்�டுத்=ப்�டுத்=ப்�ட்டுள்ளது” என்கிற�ர் என்ஜிஓ��க்ஸ் அடைமாப்பின்
இயக்குaரா�+ கோ��மிக் ஷ�.

 இந்நிதிடையப் பொ�றுவதில் மா	�ரா�ஷ்டிராம்,  இரா��ஸ்=�ன்,  கு�ரா�த் ஆகிய
மா�நிIங்	ள் முன்+ணியில் உள்ள+.  	ல்வி,  உல்aIம்,  சு	�=�ராம் ஆகிய
துடைற	ளில் அதி	ளவு சமூ	ப் பொ��றுப்புணர்வுத்திட்ங்	ள் பொசயற்��ட்டில்
உள்ள+.  மிகோச�ராம்,  சிக்கிம்  உள்ளிட் வகிழக்கு  மா�நிIங்	ள் சமூ	ப்
பொ��றுப்புணர்வு நிதிடையப் பொ�றுவதில் பின்=ங்கியுள்ள+.  
 
	ம்பொ�னி	ள்  சட்ம்  2013  �டி  சமூ	ப்பொ��றுப்புணர்வு  சட்ம்
நிறுவ+ங்	டைளக்  	ட்டுப்�டுத்துகிறது.  கோமாலும்  சமூ	த்திட்ங்	டைள   17
வடை	ப்  பிரிவு	ள�	க்  குறிப்பிடுகிறது.  இச்சட்ப்பிரிவில்  இதுவடைரா  60
வழக்கு	ள்  �திவ�கி  தீர்க்	ப்�ட்டுள்ள+.  இடைவ  குற்றவழக்	�	
	ரு=ப்��து என்�கோ= மாட்டுகோமா நிறுவ+ங்	ளுக்கு ஒகோரா ஒரு நிம்மாதிய�+
விஷயம்.
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5
குளறு�டி	ள் இதிலும் உண்டு!

இந்திய அராசு, 1960 	ளுக்குப் பிறகு 	Iப்பு பொ��ருள�=�ராத்டை=ப் 
பின்�ற்றியது. மாத்திய அராசு, கோச�சலிச 	ருத்டை=ப் பின்�ற்றி �ல்கோவறு 
துடைற	ளிலும் பொ��துநிறுவ+ங்	டைளத் பொ=�ங்கியது. இ=+�ல் =னிய�ர் 
நிறுவ+ங்	ள் பொ=�ங்	ப்� வ�ய்ப்பு குடைறவ�	 இருந்=து. அப்�டித் 
பொ=�ங்குவ=ற்கு அராசிம் உரிமாம் பொ�றுவது, இமாயமாடைI ஏறுவது கோ��ன்ற
பொசயல்முடைறய�	 இருந்=து.  

பொ=�ண்ணூறு	ளுக்குப் பிறகு, இந்தியச்சந்டை=யின் 	ட்டுப்��டு	ள் 
=ளர்த்=ப்�ட்+. உI	மாயமா�க்	ல், =�ரா�ளமாயமா�க்	ல் உள்ளிட் 
சீர்திருத்=ங்	ள் அமாI�கி+. இ=ன் விடைளவ�	, அராசின் 	ட்டுப்��டு 
சந்டை=யில் =ளர்ந்=து. =னிய�ர் நிறுவ+ங்	ள் சந்டை=யில் பொ��துத்துடைற 
நிறுவ+ங்	ளுக்கு நி	ரா�	 கோ��ட்டி கோ��த் பொ=�ங்கி+. இந்திய� =ன் 
வளங்	டைளக் பொ	�ண்டு �ல்கோவறு பொ��ருட்	டைள உற்�த்தி பொசய்து 
பொவளிa�டு	ளுக்கு ஏற்றுமாதி பொசய்யத் பொ=�ங்கியது. 

=னிய�ர் நிறுவ+ங்	ள�+ ��, பிர்I�, பொ��துத்துடைற நிறுவ+மா�+ 
இந்தியன் ஆயில் 	�ர்ப்�கோராஷன் ஆகிய நிறுவ+ங்	ள் சமூ	 
பொ��றுப்புணர்வுத் திட்ங்	டைள முன்பிருந்கோ= ஈடு��டு 	�ட்டி பொசய்து 
வருகின்ற+. நு	ர்கோவ�ர் துடைறயில் உள்ள பொ�ருநிறுவ+மா�+ லீவர், 	ல்வி, 
சு	�=�ராம் ச�ர்ந்= �ணி	டைளச் பொசய்துவருகிறது. ஐடிசி, பி அண்ட் ஜி, 
��ராத் பொ�ட்கோரா�லியம் ஆகிய நிறுவ+ங்	ள் 	ல்வி ச�ர்ந்= சமூ	த் 
திட்ங்	டைள =ன்+�ர்வ நிறுவ+ங்	ளுன் கோசர்ந்து பொசய்து வருகின்ற+. 

அடை+த்து நிறுவ+ங்	ளும் =ம் சமூ	ப் பொ��றுப்டை� உணர்ந்து இ=ற்பொ	+ 
பொசIவழிக்	 முன்வருவதில்டைI. 2013ஆம் ஆண்டு வங்	கோ=சத்தில் எட்டு 
மா�டிக் 	ட்மா�+ ரா�ண� பிள�ச� வி�த்து ஏற்�ட்து. அப்கோ��து சமூ	
பொ��றுப்புணர்வு திட்ம் �ற்றிய விவ�=ங்	ள் தீவிராமா�	 எழுந்=+. 
	�ராணம், அங்கு பொசயற்�ட் பொ=�ழில்ச�டைI	ள் �Iவும் வ�ல்மா�ர்ட், கோ	ப்
உள்ளிட் பொ�ருநிறுவ+ங்	ளுக்	�+ �ணி	டைளச் பொசய்து வந்=+.  இந்= 
வி�த்தில் 2500 க்கும் அதி	மா�கோ+�ர் 	�யமுற்ற+ர். ஆயிராத்திற்கும் 
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அதி	மா�கோ+�ர் �லிய�+�ர்	ள். 

அக்	ட்த்தில் வ�ல்மா�ர்ட், பொஹாச் அண்ட் எம், கோ	ப் ஆகிய 
நிறுவ+ங்	ளின் பொ=�ழிற்ச�டைI	ள் இயங்கி வந்=+. ஆ+�ல், ��து	�ப்�ற்ற
முடைறயில் இயங்கி வந்= பொ=�ழிற்ச�டைI	ளுக்	�+ =மாது பொ��றுப்டை� 
அடைவ மாறுத்துவிட்+. அகோ=சமாயம் வ�ல்மா�ர்ட் மாற்றும் கோ	ப் எனும் 
குற்றச்ச�ட்டு	ளுக்கு உள்ள�+ நிறுவ+ங்	ள், பொ�ண்	ளுக்	�+ சமூ	த் 
திட்ங்	டைள பொசயற்�டுத்துவதில் பு	ழ்பொ�ற்றடைவ.  ”பொ�ருநிறுவ+ங்	ள் 
அடை+த்து துடைற	ளுக்கும் �ணம் ஒதுக்கி சமூ	ப் பொ��றுப்புணர்வுத் 
திட்ங்	டைள பொசய்வது ச�த்தியம் இல்டைI. இ=ற்	�	 அவர்	டைள குற்றம் 
ச�ட்டுவது சரியல்I” என்கிற�ர் வ�ர்ன் �ல்	டைIக்	ழ	த்தின் 
மா�ர்க்பொ	ட்டிங் பிரிடைவச் கோசர்ந்= கோ�ரா�சிரியர் அபொமாரி	ஸ் ரீட்.  இன்று 
பொ=�ங்	ப்�டும் �ல்கோவறு பொ�றுநிறுவ+ங்	ள் சமூ	ப் பொ��றுப்புணர்வுத் 
திட்ங்	டைள கூடு=ல் சுடைமாய�	 	ரு=கோவ வ�ய்ப்புள்ளது. 

*************************************************************************************

கோமாற்கோ	�ள் நூல்	ள் 

1. The A to Z of Corporate Social Responsibility

2. Corporate Social Responsibility: Doing The Most Good For Your Company 
And Your Cause

இந்தா�ய அரசு வலை�த்தாளங்கள்.

உ=விய பொமான்பொ��ருட்	ள் 

லிப்கோரா ஆபீஸ் 

எம்எஸ் ஆபீஸ்

என்பொஹாச்எம் டைராட்ர்
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ஆர்.பொவங்	கோஷ், ஆசிரியர், தி+மாIர் �ட்ம்
��I��ராதி, உ=வி ஆசிரியர் தி+மாIர் �ட்ம்
கோ	.என்.சிவரா�மான், குங்குமாம் மு=ன்டைமா ஆசிரியர்
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மு	மாது அஷ்ராத்
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பிற நூல்	ள்....

=ராவிறக்	... Komalimedai.blogspot.com
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